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 يتلا باعالا نع اوق نح برعالا مرنم قادت لا وحرف 0
 لاجب ورمل هي تلازبا هساربحر حيفا نيرا لا هجارلا ةهالعلا مامالا 2 1
 مسكماونا |وضلاو ءعرابدللا وتل يراضالا ماثس» نيضسوتنريرلا 3
 0 رولا هارب جر رلا<نيلا نين ةماعلا مامالا يتلا اديجبو ناني يق 7

 دوف كسر ثم هبال الحا يصتفلا وريم ناوضلاو' 'ءجرل اهلل رز ظ

 ١ .انتولع دل ترؤتلاو هزاعجام حييضبل حايضلا لجسد قالو ضعي دي
 | ١ | الو فضلللاو يلو نتملا تاناور#ت اماهع ت25 قالوالا نم 3 1

 كعب تلق تديونلا تدزخن ناد جراشلة لهتج جشلد فدنصلل لاق لوقا 0 ٠

  قسهنا ليسو تاوؤل قرانا لذي ناو اين عفناوايعتضي الاس لاو هل ١
 ١ | عشلاقب | هيلاث كو بحمداايالا قيطون امو اج ةباجالايور دق 0 956 ا
 ١ [نياوبجلوا فزملا عضم نم ذاب وجوالاز وجعل نو زج عنب هلت ١
 ا ْ ٍ ملزعت زعقو ردو جانا هريرقن هلوقب هيل راش اك دال سه ناف 200
 ١ فور تمم قلعتمدنا ردنا رثعيف جان كو طعا هيأو ”ةسلاو ب نان# 1
 9 ؟ككضيلاول فاوا فوز كا مادي ن جا طال ناو اكشاي يجو 7
 1| اماعمرعتا رو ضد نعول هدو دلاربم ةيهتاإ همام فيس ا
 3 كعجامريلوارباك تاو ىنخنا هضراضا ةرايرل يا لّباوامراعإا شو 2

 : إذ بول اضاف هبات 0 سم : ١
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 زمإلا دانا ظ

 . ضوغرب عبو ”هّج اهلا الاد هجولاضا !هيفر اهماةدايزل لاقي نكن

 معاك كبورعنلا عقررش يارثباناباو لل و ازا ئيبلات يارَجا

 يلعيبلال رلا هليجزم ارتباك ارتب! نامولعمو هيرب عم لخدرلا رصتخ
 رزازكم فوز صلع ل قانا! هيلع ريو هتباطيامانمهسيلذ ةاربلا
 لعفلالءاف نعلاحوريملا ور اليلز سعر ك5و حولا نم ةحاوج
 ردح مانيهالاو نون ايبل رنج مدلل ةدافال [حومرمرتن «ل هلل فوزا
 وصقملا و صار اقاوم لبتاييلا تازلإب روصقفملا لا هانعص عب ولا

 رود

 ١ فالكن !|صادكلو ماين اال م نقنلا لوايبلا لاعيتسا ل نكو تاذلإ _

 لاق لنعلوعلا موقتو يواضييلا) وصقمام فما ورخالا هلو قيامذيماي نقتل
 خااإعإ داداه هلالرابعن كايا هلق وام رصد سبل ىلإ هل هلة ناو عقوا

 امساب نور تباوبا6 نيارشتمل | جكصاصتحال ناي نالاقتلااق يبن
 كهلان منغرحولا رصخف ىزعلاممس ابو ثااللريساب نول وق مؤهلا

 ص اصتخ الا مزقنلا نانمرل ذ اموحدرمو او يغا مهل درلاو مايه اللارتبالاب

 نإب بيجاو هتياحر بجيمةهياعرب قيح/ماعت هلها مهلك نال لارا 0

 . اطار اتعاب رضا اضل برمدا ناطف نلزن ةىسيزوا (مكتازعلا هن مهالا -:
 و تاكا اب قاوتمكييوبا نإبو ةسفل يف جاهلا د ناك ن امض راعلا

 ”اليوصعب نا)ذ ناؤنم ىلإ ههوعترادتسار غنم تلا رجول وللا ارفاب “٠

 ادم

 م ىحن درشلا يعم ديد نرح مْ ف هن عيكس نياذلاو يشتت وإلا
 “ ةتافرجالرزتتوملا نم ةعلتيب هب حرص طقم دق ضرحام ا 'ءربصتو زيبصا مرا

 . ةوهواوشلاوجوععياةبنايههةفاضالا نتن صياوشلا نحمد ىتف يلفت

 ىعمربر فتلاو اضم ؤز حيف قيقح ةلذاضالا نوكتنا | تح هزويلتتلا.



 يف نوك نا قاديدطشلا ضد افرح هنول واضيا قينفلا وحد طرشنللا هادا
 ا ريضؤتلا حرت يقوي دلاواج يع كلاب هردخخيو نكل صفت وه اور عم
 ام يفؤغلا و دلع اكاصفنلا نح ةدزحلانحوفس وبما مدل مم الكرك ر عبر اق
 مزد» اما اجلا از. هلحدتيش اس ككلا,داقلا ربع ةمالعلا لوقو قاطنممرب

 نعيركوأ ميركل و يةخغا احضني ةنلا نم دانر كول نعل ا ينو يرش نوح
 ليلشلا يعدل وحو هكدا ضلاغضارس#ز اق قيمامرل ' هذ هعزانوغملا

 ضخ >ارت عق واذاالا لاقي «قاطنم رار اصا ن [رماظ ادايفرلاق هناف
 .. الهو كركر يلق هراماو فز صقل ازمه لحي ءركو ىلإ اهرحا وا اهلي
 ' وهيزلا مسسع )ص فتإ الف وو ,ككم نب ١ عي فنصملا قالطا غنقم
 نال دز فاطر ضرحح/ هل قو انامل تؤماوم ةمالعلا مالكو طن اذ ارككلا/ 2 از ح
 باءاؤ لش فرج هو ىنخملا ٍنالاقو نحو! هن اك ليد زف نفي الاوت فرح
 ىلا هبال منيو اب نوكتاغف اضالاو طي شلا دعبوضومأ/ أر اشعماب 4 اهلا " قلل نمنقر ااعإب طر نرحامعجمزإب رياعيضرتحل نار جيو يمامزلا هنع
 حبش مازهتسا ةووضوما ماوعرلا اة ٍفخلا نام مان فنصلل كلايسو
 - طفلا تورحإ واذ طغثلا حم (يضؤر اة زم انها طنا مازهتس لكازحا ذل

 يختارسف يذلا مازلةسالا ناعاز هله رح يحج قبيل ةحوضوم
 قيلختلا كا: مسسسعن بالف اهزس فرحا اه شل | نديم |هجهنا قحدب
 .هكزلوةدساديوزوجولا نومها ذا مازمتسالا يمر لاو يدوجولا ىف نوكروكركا
 ةنيامزلا”هنولطل اجل قة انخ ويش ضعب دلاق يد وجولا 7 ىكاتنا اقسم نك

 . قل ةزكالا هاوكنامز فرظيرنوكيلويصش او "هن امزلا ةيضرطلا اال يا بتل ىلع

 000 :اججامزلا فزوتن لق نامواوإكاا مز كف ضو جب ميضؤنلا حرنمو
 0 ظ



 العلو ظفار اهبتاب نامزدل ةللصانعو» و هويرا رعب ليزر! د بلا ميو ع
 جبرمرخوظلاب ليقت كزمرأ سلم لنعإ مالاو هل قون ' دل اتعاب
 >رملا نوكينا كلل رهسةصملا اف رخو هيوم ديري رستلا ىف قالا ا
 "وأ هنابز بحال نعملا نوكيا ةحو هيياشن ! نإ ىلا ن وكتقر لا راجيا رجب اما
 "هال يعد باري نيرون لعور يلا لاقت هير ابخا نوكق حرا رد
 وودو نئلاراكوهوايفاضا اري يره ادب راشل (راقارحت ن وكم لاكلإ
 قطمإ ىق تالطالإلعالو ١ ىلا وهوابضيفح لبالرحا ىف نود يلا
 ةلذصلا "دذاض !نموهيث ديلح بجو امرصعب وه بجا وون يا بجو هن
 كا هنادكذو ينته ًابجاو رده نول, همزجن | ممضيعبتلا نمو فوكلا

 هنيكل علف اظفل ريض ملناولاكش الب ابجو ناكاظغل دينا ابر لق

 لق بورنضمومىفالاو بجاو ويلف .هينريف نا ةنالابو رص هنوكوابجاو
 هيفا الداعم لاسم حريراح دنت از مدخلا نب نول اك يذلا
 5 بجا هز والا ن اقلطما قلب اقم ياها زعر جاهلا و هاوق لنع
 لاقفانشلر بقيام ديؤانلإب سيرا نا هيجل ا هل ذر ا هسخل وبودنم
 يب هعاؤبارصتي ناب هنري و اننل قاط|ذا وذو اضن جاو نوكي
 مهلا لح ةز وكب نإ رسب و )نِل ن !ديجوللا يي والاف هيلا ناباقع
 لسيقتلا نعرولطملا اذا بلال اقتحا حفرب,ابحاو هرج كبف
 ايوونم هن وكو هينا ك5 كربش ذا [/ ذوابجاو درو[ ىعاظفل ككزي

 عشب هنا ابجاو هنوكي حصن [ترمهيتاةةينالو ان هب ربقنرل ١ اذ
 لب عزم عب |اذا هن وعلا يلو بجاولا باو هيلح باذضإنجاو
 ديتش اتاك رشا هلاهئونملاو لوططلار ىلا انج نعل هيلع بج ةن من
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 لادةعانركللاف فن وو كلن تا منلاو" ”ددلا لل نيلا يتسملا هل يوكل كلا حربا ع
 نبعو ريح كاو الص او صملا 1 اق تسانوا ابتحابىينافاايشأ) :

 هي مدا ذايإ هزم :د وحاميواو ةإعف نز هوه وُلَص زر بصلإو مر مع
 م50اوا ةربخلا ممالداو اه ىضوا لبا يا ”مججرلا هولا نص ةالصلاد
 نجارزحو اول اولس و هبلعاواصاوئما ننيللا ايوب ىلاعن هل وفل الانتحا ازد
 نمزدوخامهربسلاو ةعش اغلارضعب هلق امحول ةرخالا نحاهرحا دزف| ةهاك
 اناسونيوسر م ضبيز دو بسر غاوخي دومه مو دا
 عاليعو مح يزفرعنلرب ودم قون يزال ع قلل وابل ايف نطداو
 ظاوراكذا ف يذؤللا لاق لاك رلعوو زك لحو ديضخح زفتي
 عياش عت هال ادعو هلاهتتسا فز الطاوهيل جالا )ماعلا لايسلا م ضع او

 - نايباالؤ عشر رام مامالا نعرإل نبا جو اغ ابار لطب ]هو نيك

 نا ىلإ بحال افزو هك يرديس اي وعزي ىزلا نعسميلاسو شر/ نبال .
 نيا نيلوقوابللا نب ارتح وايبنالا اهب تعدامو نعل ايفناع .وحربب

 يور اجاكس هللا ينمو ىححو_لاعت هنلالح هْوالط نءاوج
 :؛ وولالتنو بوخسوهو هسا ديسلا ا! نديس ايدلاولاق مل .يلح هللا هنا
 ند مرعب نااللا دال ريغ ىلع هكئالطإ /قج هنأ معطعب نعماكزلا ن ديلا |مهحب

 ثيحنمرلار يضعها ىلاعن هارت محاللا و فلالاب نا ىجرغ الاد يووللا لاذ

  يناهكت الاف ربملا6 وكلا ونا عيقربو ١ ناك حن ان لا وهروماقلا فلا وه

 نص فرش لي ىبإ . نيذكلا هدم لكم نميطعإب قولك لع عقبال
 000 نم ضنمرعر واد فصو ارم نمل مثأ (و ذي دوسعلا
 8 وجل لا ,قلولر حزمكب ةنابالواهت ىلاعت هددانمراعملب ان يع
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 هاونرو ألمو د ومترولا 5 )هد ىلإ دس ا نم لإ قش : هنعدد [ىطرن اعلاف

 لاا موبلا بدباحو بيذصلا لالعصن و هلو تكريما يلادلا ”هؤاضإ ريمصملا هلاو

 دادونبم امرلال اق عامسلاب دياحوركو مدعملا لكك فرضتسا عنمزمو
 هاعجل ا يعا :«وز هاري ضظ بها ماوواو نعدؤل ذعإيإ ذ هريغصتو

 اغلا نوهت ١ هرإحإل دال باه نعل ربع ره)رب هولا نوكمل) رغصت

 .. لوجو أذل ح لطص يل عس انمار مكب قلعتنم ف وذ كد نصل !قاعتمو
 نعم قلعت هزمزخأ اموالعفلا نوم فاٌكملازها هاوقب اهل عانب فلا
 راق وح وتد مم رب الإ ببحأ و نه سنا فزح و كيرعملا ىلإ! صو ا

 جونو رش يف الع مقلا ذلةؤرسما تعن نالدلل"ةهبتزرو اًضفل حاتم
 لقازاجإ ماعلا ةشابل تعنلا لاذ !وكرلال اقل نم اك )حاول! عرش ابل لص

 لماعلا شبل. جصنرلناو مدار يلم ززوعلاط جيلا وخع تيعنملا هما( ب
 .اداايد كوم الجنا فر ونفت اكريخ انا ةبنلاو م وزمالا موتي ليا
 مش هزي نم نوصوملا هيراقا عفاشلا اق اك + هل فيكن »لج «كيطن ا

 ١ اص الخل اطول ايقئاب ريض ذب ىلا ضع خربريس تلال غل
 .٠ ؟ونوةبا صل الخف زن لأبقت !موللاو ةلصلا يلع هياوبم مالا لاق ىعبعج
 يزنا سايل: يحل ١"ضبعن ]رد ن وذالا طلو هترثعوا ياطملاو
 ل .الا مم'نبا حار نما ف تمنصملا نالل والا و بتل مزقاغاو
 اغلا بكر اولو مهل الماش درع لك ن وكيل در (ىهصلا] غي اعز !رييضت بس:
 .ةفص إد نصل ]اق اضااانه ذب يصار ري ذا انسحن اهل نهرا
 غال عد. نا با وجملاذ نيعيج ا هو ضم اب جل فصوروفإ ف نافديا وضل

 نذم ناداريظءلكورجن -.كبازلا ريا ىن دلوقك طلو قذملا هيف يوتيب
2 
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 يلب ماكحإالا ءا؟ي لح خد ةيلكلا ةيضقل اوت وؤرم مكن وكيءم كح الد
 ]و ةينصف | ضف يدمر يلعب انما ناد عوطوم) ييناز عملا "نم ورعتو
 حوفرم)ءانلا ول حلف لير ماق قرأت ير هيلكلاةبيطقلاو يكرعص
  هريدقن]اوس باو جلا اشارات نعم دو هو حوف درهالابر ناخب

 ناووءايلإب ها دع هلأباف هرثاوق اوورثاتونفلاةيذاد نب يرعتي قف نإ
 مالكلاا لاه زج و ءابللا لكتب جف محبس ءازيضض هناب باجاذ اطلس [طاقس وعلب
 عج ماليا عماباسانم عينت ذا ضي الاء ططاقسا حزب ملا الا اذوب

 لماتلا» هنصوحا وهام ربت (يظانل ا, يا هإو) قرت ! سيزب تونف
 . انلاو هل املا حمض كا وه لمان ؤرظنلا قلاصمال هيض”دئلابملا عمرتل اوه

 مةزكذوخ دج نحال رصتلا لرب )لولا اقولو هلوف هذدارب ضيا
 ْآ تكتل فصو و كإذلاو ةرككيا(صتلا وز وطلاب نزلا فصو عياشلانال

 ةقلعتم اال" ن علوا ةلبسانل لنه اعبارم ورصفلاو لاوطعلابل:ةلقلاو :ةزكلب
 نأ لعن ,لكزلف انهويكَو اعارم وهو جراخيرماب ةقلعتم ]تو غيل دزكذرشنب
 اح سيغرم ارهكفنا عم هنصلا يلح ةذاضالا نجت اغا "ةلفاطالاب هإ ُّق

 الل ككدعراجحملا ىيؤلان فولو ها يووسر صفااناةدازنإلا
 ارا ةريكب اوبارمترخا دااهسح عم نع .رذسملا ةوْيَك ب اوبا نم.

ع فصملا لاق نإيلق باوب نم تاكن اد[ نيو تةوثك
 لقال هدا رعاوق ن

 نما ظ ظ
 - دعاف



 اوقلانال ذو 3 َضؤللا ةبرح نا باوجلا» يود: ذو اهنمةرشكم

 رحاوفلا نرعلا مالك تس ا يكزلا وجل كل ارابتتع اي تأييد نمةيبتكم
 راسا وق نع فوق رلعلا لقمملار انّبح ابر عاوفلانمن هربتكم تايبذإلو
 هيلحاشس يزلا هأرععملا ”ىرسنل اء ا زهور يصمو »ذا باعالاب قلعتم

 ةبشلأب اما وز لص ال ابازياثو يكوعلالاب وا بارعخلا سف ذجراشنلا

 لوالللعمراتلاوثس انو همدعم وا قنيلل هزي تفتليالئابتل نول
 ربلاؤ ةعاطلا ةمرذ قل هل وث ب رحال وضفل ناب ”هيس انملا”ةداربال

 ىلعيمزلا دزه تلح املا أل ةةانزلا نهنمرد واهل[ ةيعارلا عموا

 بكا اةيشتلم ةليعارلا نّكل ةييرتلا عيورزن بطوخ زلوةعاطلا .
 هتاقالط !ة)يجزم ان دزملا لوح د تاي خيخنم دنصيركك خرضنلا بلط
 ياثلاو فدل وخلك والا تاقتالطا تالثحالطصالا ف ضب ا هلو

 وفلاو تاينزليل-ءتاالعلا قويبلخل يلح شل انلاو حورورص )افلا وضل ويلا
 راستلا له رملا طا يا يأ 3 الطصالا ئتاقالطالا نهاضا|

 ةدافالوإ وث|عفلا رص بلطل از ىنعتسا| نا نص فيلا )جا ديا أ بسانم

 صخل وار صفلاو هريخنمالددلا نم ياذازطالا مدلل >ارما نا حاظلا ممل ٠

 ةبدلام»الامضو رايت مفو بلثصقو دا واصف م( [ةةتالثيلا مقنب
 نبحوملا نازقتعي نمي بلقلإ هزة ار شل ازفتعب نم عا هامل

 نما بقتلا دق و توحد كب نمر جوي مل مضعبل اق نكل هلااريغ
 ًالئلانازص اطل ور وجومريخغو | >وجوم هبزوكل لعحةلنخريبا لهاج ن6
 داشرالاب هياردلا مضادلال سلاوداشر الا ل ١ »فداوتحالالل عجرت



 :لدلزلا رلاوا ب وطملالل صوب قيرطر عدرا لا دارلا رهن يبدي ملو تلال دلاد
 شالات اوف ورولليف يتب كلذ و تطلب لا ةباردلا ىواضسلا_ل اقديلا

 لاق ذازربدلا رعس ميشلا نعاقن ىلا ميدل لع خطاط ميلا .حو رهان
 ابزنعو بولطلل ليل نلص وملا ةاحزلا فاد 0

 لاقوة ا) صول وصولا )ص حد اوس بواطيلا لا رصوملا في طلح دا ال رلا
 مام  اماوفيشلا ريسلالاق بوللحلل يلإزصويز عدي ل لا ةيازهلا علاصلل عرثمو
 ارتهالل وه ن ١رجولا 5 ن الا هطق) طاش بولطلل يلا)صو إم نارجؤب !ميرعت
 داهل اني لو لتلطعو جل اه «يعمرديح ديل اهلا بلاطملا دج هنص نإ يرن الا ةيادالا

 عرع اوت نم نال ضي رطب بولاطملا يلا رصويام ن قري اوملا فيو نكو
 . اهطفافلرتباو اهلا اصور رد اف الص !اوبرط اكبر هز نامل ننس
 صل وز حور ةداصلإلاق ول عزاط يل نمت نم. ةرمااصلا هوا

 شالا هدول معلم ام رمد الا ملا نإ تسل نسحا ناي
 ١ يضائ هييبكؤت ةايسا نأ الق ناأنا لصالح ناجل يلا مانا

 ريثما هديل قلجلا ةزييو هببضو ” تسلل امانا ناو قالاطالا عنتما ٠

 اهكاعاكزياوملا ةد!الع هرئاقوملا»و لوثر اوفس جنم صفنك
 . ممدرلاجاميحار نم رييضلا نييثنت لكك لعمزلبا ا همرتللا العال اهنعو ل وق
 نعةرابع بال[ ينا ب اوبا ةحمدنإ يضلل اور >ايرل مرو شيل :كمرفملانا

 هعبالا باويالاو ليسلا هيلا بعد اك ناعم يحال ال در تح بتال اظ افل الا

 ةعيرالا باوبالا نجوي اوفلر محرق و وكل لل ,ابيعب + الا ظافل الاف
 معلا يلا بضل ليباونملا نا باويلاؤر إجريغر>و هسنل يف عيل صحم ايو

 يس

 : . سي باعالت نافر وجولا ىلا هببشلاب باوالا رهين مدل 3 5 هماح
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 ىنب رافالاو هلخبشلإر م حملاو املك 6ك طقفض جيجوميماوثإمات

 ,[كو هلم ٠ (داملا ا باويلإذ نجل الاك دعي ألا باويالا ف لصستم

 نايا ةلاشا هب ازجا نزلا يصج نما هزكو اهؤصتحضم هنضوصنعملا نا
 ه/ دونلاقرصال ال هيازجا ف «لب هناجر نعلاصح نعوم خلا
 فاك ةعبرلا بإ وب الا نص رساوزكؤكباعالا رعا وقى باعالاب ه امسملا فبل

 نارتحالا قصالا لوالا ىيقلا ىقينلا نيب دا د مانلا ”هيبشل ا وهو
 2 .٠ ١ 0010 3 هنو 3-5 5 :

 حجب لوكت اغا هىشلا دار ارتحالا لانا ىلقلاو ةصئانل "يلا نع

 عوو لامد لح ذرانو أذ ك2 وهو ل يملا

 ةراثنام'كحاوالم اف كد زد تسد هل قادوتو لوا ةديلا
 ةئالث ة لاسملا لد» نفك مها همر ىنصملا زيدل اوبس با وجمل
 0 ناب باجاف اصاب م رحاو يلع هتمجرت يرصتقا هلاب اف ايش
 يبا حدب ٌكاايا ماكحالاو ماشال اىكذو داىللإ حرش وه تاذلاب

 كفو ةيوكوملا ماكحالا ماكتحالاب دامل ن وكب ناسوابتملا نارع ةيعنبا
 ءاكحالابداملا ذا يخصص ر يخل ز ده وايص اعحاونإ لل جراف فيصل
 بيث نير وكيلا ن ولي ناصنزلب هنا م 'هثالالامياسملا ف ناصر كاياع
 اهحاو دإ قطقيس نا باوصلا ن طف يلو الا دإيسملا يف ىو زا وهاذالا
 يف هركوي مل هييعمتلا قيرطب ماسالا «ركد ال فنصملا ناكإا5 يفعل لبو

 اجوةقإوالا ةلاملا دل قزاعنلا كو هابل حش عطلوالا بابا هلق
 هفزحو هف كد يناثلا نو دلوالا ف دوصقت اكحالا هلو ناك امو
 رولا نم ةرافتسملا م اكحالا انه ماكحالا؛دلمملا] ار نا نكس جو انلا نم

 افي

 جنك



 يلءرارملا نإإ ياله ضيقه يزراتسالا بيارتلا دوجول هلال وذو مالك
 هولا ملاقربز رز ,لكو هزم »وبا اق نا/رطل هيفو يوانسالا بيكرتلا >وجو
 لوقب ن؛باوصلان اون ةيهييسب الدنا حطو انس ىلا بيكرألا 4يطفرجو
 اقيض) وعملا مسالا لانسالا دا دز جرزيتدلاصا كد انسالا بيلا 3 هجول
 نيتاكن مضت اممالكلا بجاي:ا] 9 نفرولا) اذ فل ا ىلا ”ةربلإب حرسسسف
 ل هنم بارت اهو صفملا زصالا د انسالابرإ وعي ن١ ضن صملا يحز اكو ااشسالا
 فطلاوةببشلا ةنصل وز وعفلل9)انل ا رساو ىرصملا راتسالصالإب جزيل
 هنو[ ةنإداللا مياقا وكاماو مالكب تريل هيلا ترانسا أم حم ((اف

 بكزتامر وصملل هاو جزيلو) اعهالا امس ليف اك هانعمو !ىملا ةلزنم
 وة فصلا يورصالو آل اهل ناطر نبلارينجإو يللا دانسالا هللا ندب

 فيألا و ناصلا نٍضرلاراتمالاوالمح اك تءاقإ >| هيلا ف أضلاو

 اره ريفا هبطشلاو يكزااو منهل باوجريكومل (.:هييشلا ةلالب
 قزلاو ةرمنفلاوةيطرتلا دل جلا نال امالكرسقلا ب وجوطرشسلا اخ
 حروصفم تاكا هسطصالا قاسالا نمكلام | كلن م ازكلاو :ةل لن

 ..اقاوديا ترنسا مجم فظاوةاهثلا ةفصااوز عضل وعاش رمملا جرب نإ كلر موكا صرب اسو ار تيار يخي *خلا تا هلط الدنا
 *ييفازم حر انل| جنح هلقن امانا لاح اندم لح همز نمو
 هياع> رب مل امدرعم ةعوفرم عه ؤكسولا ناو دبا وجو طشملا "إحنا

 . الف هباردعم جاوا ]ظننم عمايلاويصيا/ ثيحب هلوث مارؤتسالا عزه
 داشالا يكرتلار وجو “تيمون هلبإ وعمار اظن ال لان عج زي

 0 ظ

 دلي



 ونوس رزوسعملا يا نوع 50
 أبا :وكوز نمو مالك هالي ضعا قي هاف قطنمازم وغلا ب نيرتحاو
 نم زل ديإكلا ةليبحولا >! ناوجت انالا ضن ءكك ناويحن انارك
 . اها جلكرايإ هاوس هيلار كلل وهو حالطصالاركىلل امو هش جركل,
 ةرلافذو ةييجا يل ةييتلإلام تعني هوا ىكعبالا وولي لوبو
 0 لئلا ةيناايلل ةبساإ يسطنت الفا ص نملاب ”ملهانه يبا هياكل

 منو هدو 3ع قدا ةيريظو ةرإعفد ديمهسا ماشا
 .فردلالءافلر تمرر اذا ل زر ا تاو لان هلرنسا وك رو ربصو ا فرع.

 لش وام دن حارب ا ردبمالو فوز كيلر [زفتس الاما/ ىدريلا وراد
 رازتمالا نإ عيؤبم و هور ( للا فلان 1-1 زاد زب اذ يدختلا
 لج ا ىلا ريوصل الما . حو فرخ هز اإ حو سسأ ل |ىدررتلل
 نما/!باوصلاو اوشا هو لحد يدخإلاد نو ةفإعلا

 هنو ربلطد اوملا معسل تت !لبناوصللإاث هصنب يبت !ئئاسسا هلوعا] ف

 والا انلق دزو عفان رج زي ةيرما ةزجب نورا 2|

 ًأموازانبما ديزرنا نلق ناد زبر عن هوك وو خاتلا ريد بتر مذ أراب
 ايانعلالا ناذ لآ وحااماق هو وجعرسالسلا ل انملازوخللا نلاقرتإف
 «كوخاوامساوإ راض تماق يف ترسبات فرح الا ناك لئلا قرح ثرزُو

 ةيمسا نإ يلا ؤ !رنبما جراد امو امسا تروق ناو" ىيرعم هوجان ايص| دب
 ةيمافابر نع اربح هولا مث تف اف طيز تيفال جرلا رض ع عباسلا جربخ مزق
 هرماو 125 ناد 12 وز كلير دع فمك نا وزوجرلا مث داز اك
 هيف رتغلاف ناناها م روص ع ءكيكرب رتنلا قادخج امم دردوىاغا



 نايك سفحال ىور وجم دح ن !لايزلا ماقدر اة معاذ ربكملوق
 يرض> 3ر1 ف املا هتيرطوهو ةمسفم ر وجول جانا لاهودعملا يف هلا
 مؤل دعم دب تايرلول اج وا دعم ديال تلا نملك «ريوضلا نامامل نكك
 كمي هلوت وق مرسطم >9 هلو از. هرعب ككرولر لا ود وضسملالا
 زف وكر و رخل ةاغا هزوخلل ين اقرور لل ةرابح لد» قبكو
 ناةّلاق نم نحل كذا و مدامالانوا <! زعذ ريض |عتما دجولاشاو
 نا متع وفو بحال نعرتر | و ايصح اهتذا ف نم كربكو ىزتص
 نا هدري لبسالا ةلرحو يارد نم ه] ف رابع ناؤضم اهم اود |:منص»

 لدنإإ عتسا اير نكت قربا فيرعت حمد (و ب اجيال لاخر من |هيدمملا
 دوسا دع باغاذالاق اررص هن يدم اقياطمؤضاغملا هبدربمل يللا ضل
 16 نيل قد حب جدع ات عف حايل فعالا ماقام ناو ماركو ىيعلا

 كزعصتنواينل كت ا انو ىرعص هإمافزيصورعلااوق
 . ىزيس 1ك وك كسل اذملا | 19. فهصملا زعتر | ىضتقلا نه نير اتعاب ربك
 الارتعاب ىزعمو يربك و١ منذ ضرعص وارزوا يور م كك ابال نيراجعإاب كرد

 ْ دوق دمالك ق عاضوتنلا هيلع ليو د1 عيمعيلا راش الا هضعإلب ,!ازكردإو

 لفماكل الإ ار رم نعت داع م ور»نكل ا جاكت دابا هربوا
 هرمسالا /زن ىلإ ون حز رحو خيا موبار دز تسنظل[سالاذلا يفذا

 :ز!هلا بالا نكعوركذالاهلومت مرسل ئيذعملا قذنصملا ابن ةلاججاهربخخ يا
 ظ هوثكو يوزعصال ي ريل نعادتوا نا جنم جاو هربتاولا ةرزعفلا

 مال هنأ رار ثعر ابجالا وعملا نال هزكذو يت هيف نلطضمريز# الخ يعلو

 |رتبملا نيإب طبارل الع بني ملزر ونالا هينا ا« ضخ/اووددتم هبا

 عنارلا

 5 ودا دع هيج ب "ج
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 رامز ربه نانا !رتبل انج طب اولا كلوز اثم هيف ةريخد عبارلا
 نسوا دا جنم هكا نال ديإع هيربتلا يفق تم انه :رديصلا نا خس فاصملا

 هيدزإ دي نوكويل و هلضرعتيل كا زل 3 طئارل مجاجيال ندم او دم هل عم عم

 هولا هن إفاذاو هل وف همرقام يبعوبم ال دهو هبثلا هجو يل نياغا
 ذا لهخيبدلا نابانهاح ب انا نكمودييعضارتخحالا مرةترقو
 امج ا2وتللاوهوتمرخ قب امل ددج عطوملا هه نبط قربك وف
 رييضلاو مقتلا ببسنالا نا عم هيلعصتقا ءزكرلف”!زلإ3 كركاو ىرخصلا
 ف رباعوهاإ هيو تيزشنلا مزإ» اليل هب هشلارام وعنا بشل هْف هوو
 ميول هنزل قب هر شم وه ىرلا قاطنم همالقناولا ديل ىيسوإ نمو هلوف
 قر ةطابمعااما ةئاقاما ةرماللا ثدحن لل ةراش | هنوربوا كلل
 لي[ جرهكلقن ناب اًماَق ارح فو ايطابتع /ذزحانا :ره» تفزح غلا
 ات فيعضت رعنم دب جلاب فا غولف ان نو نكن ول تهغحا م

 ةيوعاع زن كوإل شارل خرمللا قف انما ن1 ككذو اسس واسنرلا عماش
 لي اهلا ءاعاىلا عمرج د الو نهد دياصح ن التاج نيل اعمر جواب نك
 ديما ناذ ديبعبل النوت بسانلل هنورينؤ دزقم:حابلاواواترتضتيوقتتل
 ل عجولاس او جد انا ير غيعملا دارا ن ابا بلا فزقنلا نع اتم زتلا لا ٠

 رحاد فرج ريزعم حارتجا لل 152: هالضل رهن «ناوةيببسالدالا
 لوقين/ بسارلا ناكإق نامعز اذن انوللا تفالث وو) رق نعم ناصاعم

 لرب لرش 0 عل يب م الانكساف

 كاوا هب قيل نوكسلا مهزاداسي ن 01 م اهيالا نا باريلاذ فوز لا ةزمهلل

 نورمللا تزد لايعلا ذراعي قي ازا ماشمالا] صؤجسعم اذ داوق نيم
 هكا



 ي8اؤ إنه فدصلا هر ؤمتلااةمغم اذ نانوزلا تفالثو هنو ردوا ةكرلخ
 اجيال حنتما ريصو تاذلا نعم دفل ف هر لان اب ةذففحلا ةروكللذالع

 ١ ياك رح يلا وب ونزل ةيشاح نعول رولا هله ةزممملا نال
 0١ وعصل' صاشرتورإ قئرصولا هاحرصقلان اركدام يجف فلالا تاتا
 ىلع نوه د دلل باجا دو نا باومجيف ماهلا] وشن ع با ىلبللا حايل
 مولو يا ماعم الو ول دعم دييرشااهو بيؤزتلا ]لعن جنا دوصاحمص اذ*
 .عقانا دلاوذاكتناراق هناك وقدم اومعجل جت ماللاو نكن اك ذك
 طع تاصوهو شالا لعرب كل نط عرق قر رقن)اوس باوهجيل عراشا لذ
 رين عرزلا طع جو يعل وربنح اشدالانا باولو صاحو ٍنلعلل )ها
 يلاهن هال اريوص ايل ن اضياييط وة وه) ىف كك ذلثم نون :ةياعلل )هاو
 دو هيلح ناب فطعو| هدمهلرب ار طل طه ن 55 لاا رجهك' راك ذا ناك

 <(ضلاوه ناري نم هربرت نذل يا بجاد نبا هدارن ضان وك مزج
 مدعيل الر انا يرو يرخص ها ل نوكرفوراودانه ب مزجاكذاو
 ركز ةيلانرع ذي( فدصلا مالح ةوبكاو يصل اند هلباصخل
 ىلا انلاب در يطل ةفإإ و زطاسردنح مق ودذاوتديط رانا متقن
 0 اطتردخ هاه وذضملا »ا حار طصاللا همز بالام وهذ ضيغنلا
 .١ كعصلاوق باعلازسإ ايلول ةل# يايا ةلديزشلا
 اا هلامولالقنمالا ")لاق زمالا ن ادت دث) اق دا دإ ماحب الا معلا

 ' ١ ىلتتاموقينا بسن: مالزعر بسزوؤزلا مقوم عقاوربخ لإ )00 طومان ال ذيضزلعتمال مدع ضتغالا5ورزملا فوم عقاذزك
 0 زال 01د عجيهو ب]عالانمادل| ع( يقل | للمخ وءانعم
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 | عيا نادي ادد احب اهنا نكمو ينقل لصال هكر ذود الإ ص
 بانيرداوع مر ةمودوبو هيل دل ى المثير وجوز دام قفص نا
 خر قم هزي لسالامو لاس ومال امد باس همز عر صالألا
 لمرات او با وجيل هدراها/و عبر راش 6 لمد وحدا بالا
 نام كناب ب اج اذ انه امل فلاش عت اداة حلب وغلا فاق فنصملا لإ

 ةلدلو ءانتتسملا تايللا ج ناكورتملا نودي وانه هيلعرتتم عبس اه !ىويثملا

 دا بز عيش رف لتؤلن مال رطيسم سلع تسل ىضط يلوا امال ىشسملا
 ني لحب عضومو نإ لل وربك ٌكردأ ةيزجو انتم ف ووجب لاق
 بحامموثمو طرخل) نعم | لدبملا نيهضتاربكلا قبانلا تاخدو جطقنلا
 تسلا عطقنم انذنسا يلون نمالالا تف عظفنم اشتمل خلعانياا فادكلا
 ازملا هبزعي ىداترهغلاو هيالولا ديانا مايعرف نمزككو مع ضوتسم
 طات ملاتقوانكل ا دارج ناذ)صتص ليقود يزن اهلج ب | نعوض يرالا ركل
 نمالإ كرف ياركرد هل وف نم اينئساوه|قواينالا دايلاب حرعؤاهئاكف
 الواو ضارتعا امويام وركب اعلا قرت ايوا د هناي زم كسيط عطفا
 اتلاامادىينلا ناعب ا كييبنت ات قزمللا شالا ةارق حاطفنالاؤ عال ىالا

 لاخر( ار قبم ميزا ايخ اوس برعا !ذا هبال اتمنا امين وسوف
 لمالا ف طتبل هلق فل ىلإ ىضنلاب بترمرينرشن ناوارتتبالا لاي يتصل اك

 رمش ععتلاز_متدلافا او>او ن اوضة لإ ةراشا باس ادا لق و١
 هل تريد دع رمل او تلاثلا هجحولا نم هادا ن يلع هماط جرانلا

 ينخملا لاق عيصملا لح لكجإم ورعو هيزما,ز هلغصح ورا اقل وح مو
 عش اردبملا جول ةؤهلب) انه لاح دس رخو هيض ديرو طحنخا

١ 



 ادم لب ام نيرو هرمز ونف بضال قو ريسصل وهو ةيردنلااع
 ريل وم بزكاو قرسلا |ةدللا ا هلا ]مي يت! هلاطب ارعرقوار وكنا
 ركا»قرصلا) اًيحاو ذازالا هاص| نإ قافثالل ردا اوحا اخناللإب اقملا
 عنا[ هتيباالا ن' اق ضل اوه)اقو هفالخريسلاومازكلا ةفصن# وهام

 هفنارخ اش أةوماانخوشزمعبهلاة نور وتل ةلوقمررقإب او
 ددتلاو .اوثر اهل يدازصالا يفارتيلاريخ «وازاق ء]كزلو عاربخم»ارلا و رنوج
 97 خب قلب نارتخنا اعتدت ىكاتلاوم دررتما جالخ هاوقعضوطعم دف
 قيهلاوهو ةرام قناه جي هجتو نماهجمخ وام عار مين اولا اذافاضلا

 يل يقنلاب ناربتحدرمتيو مك1ك ميلا يولد تبلل ريذيرنسي و«[كلا ل
 اعله ارنخاربخ ناك ن او 5 نتي يرلاوه ا ناو هتاجردلوا ركنا
 نككمم نورب دورتلاو نعشلا للاغنق عي كرو هالشي تسلا نادل
 اضومورإ فكنا يلح ف ولمعمو ها هنجو ككل نم نهزاال اخس هاف
 راقرقواربخ ةئقاولا دال عضومو ياا كصوت دلوقراسوومعم
 طلصون» طجإ ني ؛للذور اللف وارصالا نق ادت مران اهني مراشلا
 ةبنلاب عيوب رعت ةةنرقلاو عيزوم هناباوهلو ئازكريلو انيد!انه
 لاوس با يللا هل وقرر ضتبر (شاو ان> املا 'دربشلاب هضعن و مرقنامجيإل

 هلوفو عقر هلوق لعن وومعم بض هلق نا ةريوتت جل شل ضجج ”ه)/وا
 نيكل سة راح نيل و يطرق بف ابو ىلح فولطعمم نب يف
 وما انياطاز وهمس ىندلوفو ارجيلل] ويضم ماورمهلوط نال 135 نيطمادل
 ]ماها اذن وصرو جلا وكول علل دل وحصر اهلنا ةيالولاح
 سوو علك زكذطعإ رباك درب هع "رح لع اذلا ةزه ل منن لماع ريل

 اد



 يوه اتا ف وطعملالب تاؤؤلا فطعيز مزيطعتلا 11 يد
 ربعنا ةرهاظوإلا هبضل ف تلت اكربخإ ا ثلاث ايكوم يئن
 . د هبصل وعلا نع هاشداكد بغار تايمرعسو بكيت ا
 ةيغملل اعاَقود ارجل ف حرض هنا يور غنم اف مووتلانا لي ييجي مهل

 طاقساب بصل ]قورربلانعإقنو |ىفتن!ترءاق) عفت ن | تبسعترعم لاو

 ذدغحملا لاو ددروبدس نع كلام نبا ه)ذن براق ةحيج ىملا نهصتو لميا
 تقو 0 55 اا ريع والاربرقنلاو رعنت نا تيراقوارعنفنن !نص

 اضتحا ةيمالذ ا يع)تمداكو ىأف لدريبزإلو بمر ]ربل اع عفليضو
 نييضنثا يرن عنو مو داك نجم بر اق نا صرحا نوو ظغلب ئالذلل
 نمونايحا واللاقامن يطا حرت فنصلا ناذاضاو يوان براق

 لطم ابعلاولا كلو ف نلاخرقو ىوب لي قفوهلاق ةليراقمل 1الانم) ناكب إن
 تف الك مرجاذ يف ازعافل او عملا باد رم (اعجن ابريل نر تق ا

 يف: باف :ربلا وهو هيلوعنملاب ميش ربي قل كا هنم ه١. وكساو

 مينجهنزق صرخ دريغب ابإفلا نهالهلا و نئربحو ناوريح
 !يفالا لو اخدبض يب نلت ن اكربخس نإ ف وارص نركب نال مطل داك
 مانام دير هزاف الكرب و 0+ ةنيعملا
 ليعادردب دوعنص دز وكب ) ملا ريم دبالوخعم" ةعئاولاوورصمل لاقالعا
 نوكتدز عادل ةيقب نا! ىلإ ةراننا ون[ حج عب ىالملل) وعملل ناوعت نم

 و زيلل قلاف بجاىلا نبا ذر اتخاو نيزتككاو خر هكدا معازلاو ةلج
 ثا عت يفاضل« يؤ قاسم ىعنصو ا در وعمل هولا.”
 كرب اراها | يهمايا نابهزم هيو)وفلا ص صاح عزلرع:دإ د ذا



 - عوز تا عؤ لعب مشكل ونلاب جلت واخ كااوظ مما نرزتكا فلا داق
 -. يول باوصاواقزفاف واعيا تح ماو لولارش وهيب الأ كربلا ءقلطنم
 .. صرعمهنابأ لان تر لن عرب ياك ه) ىعفما ماب دل هلع حرلا تنل ا
 اكفاؤر يحتل ر فن نإ. "هدوعشمابماب نحر خيرا مصيالف انلل فاصفرتلا نالجب
 .. ال دموزوتمدنا تيويطلالاواطتلااا مج ينكتالوف مولا نلنوشفل يم
 . .ةيوعنلل بنتا م الهو يلون و.نإ للص فا ىضنلا امد واق
 امرعد نذل مل اف ةد عملاء اسال ةزنص) زنتا,مطفل دارنا ىلا لهل ' ٠ جا نويزكت دب مك يلا نه اه مو ولا بانت ياذا نرحل
 صو زر غلا ولاد زو عراب كر يتقشلاه اتصل« .حانجيلا ئس امرلادلاق
 هعو مالكا انما رخو عاؤلا نع بف نابض |١ تو غنصلل] فلا

 "هاو اديجاتا هيد موكب ربل دز كين لطتملا دانا ناذا«زظعلايدارب ظ
 ع .هإ39ب اكاد اهانعم وا ايقفل ديراوس مج يلق اطمؤ ماظلا اوال

 ١ ,١ ةييالزتب قون دنايل جاللراا هيا شملان دإلب فنصلل تسال عنا ل
 0 وامك ديروصماموارتبمر ضل عفا بزذاو ةيم الانف ةيإعفلاو
 | 0 وفا وتبللوبحو اهرب قاعتم إير نمو نوكي نارا ةروصم اور جام عم
 1 اذْلِفا ةمانلا ءفور لاك فتقاسللا |ءافلا نصا حرجا سوهو :نإ سو وجد
 5 ريف صلاح ذل جر اشلا مالك «اظوادجاس هنوكةلاحيو نبعلا ياوهربحد
 يب قو جرفولاوهلوالا عضوملارييل تت نازوالا هإ ورده اظرلعو هور وكدا
 ريخاغ اوقلاب ديكس حقت نإ عضوم] والا عضوملا با فرحمالكلا
 ماومالاو حر املا جرد ةداللوند» دوضعلل نإرزا عماش |وملإ
 لولا نورس نوكيا دوصتغللا نا يلا ةراشناو 25 وو حافل

 ا اعمل
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اعت هلو نم اسيبك ٍقئافطتف ه انعم ْ
 اررقم)نل) قيم دنبا(و يولانو ىل

 نا برزاقف هير عولر انو وكنردب ميصنلا هلزدهتسو كتيب ١ بهز اع

 اذ ؤزلات وصل |! نهعيلا يناقايتخ ار هير ران ذ اخ علاه سؤ
 .. ةيلات خقتافاو حر انا /(5 ىوككملا] هفلاب تم و صنيم هن لاقو ن ىذوكلا

3 

 لاا وعني رعتي نا جراشلا يفح اهب يفي ن ام وركداعر اتناف ملحااييف د
 ةلجرمإءذ وهاب [نمال انف اربع نيل هنا عمدإ جت عييال اضيادانإل ٠

  نااوسوزلا نإ يلا يف هلاطب !اخطدلايف هلاعب ايدارملااظفلكاالاطناوبإ 9#"

2 

 عيياس عرب عوضوو نظ بإب ِف نانا وعمملاك|صّدلا قو“ فل انا ةلوعنم ن لنج يار تبم يان ادلوعفص نال تعمل

 للف يقينلاوموص |رلعت و كد ازد عت اسرق وو تصتوا اظفلإب تعب
 رصارورعلا نماكو ر عاش هلا فادرساب هل بن زيدل زنا

 نيا رّدساو وما نم« كد زيخبوودزز سس هزخب عبإتلا نيو( ويرظ
قلا تاعجومال ؛داكيلاام ةرحاَم يرد تناك وز وود وفصع

 بل

 نوي تاحوم ومداد( زضالا ناوا وانام ناور وعغماكبلا
 يدا تككمو يا الرا تاعحوم )ا ىللواولا ناو) كيب فطعنرم
 : ناماوسيإ وك بلا اص ”هوجوم بلقلا تاعجومال هن  ةااللو ةزعإف
 ولودلاثملا > ١رعن ف تيبس وها زانا» هر ع نم ماع باب نم ماهل
 - يفلان امرك فا'"دخياغلا ماتعالا ف كوتسال تلانلالاخملاب ا



 مهل ئوفرضإ«نراج وهل و ظ بايرعت كريه عييعتل ا تابؤياقال
 لوعفم عضوم يف نون اح ملقا ةثال: يلا دل واه تمن !
 مير اجلا. قبقم ىعفس عضوم و نوكين ا نيانلا وراق ميرا كلب ريقم
 ,اكوو لوم توحو تح جرس ا] وتضم لا عضوم و نوبل نرانلا 3 لاق
 عب يلارلع تدرااذ' لوب نص تطعاز كو البز تفرع وقنا
 ةعفاو (موكانحا لع ةأزف زد وعمملا عضوم ف نوكب نا والا درة م فرع
 مما يع ضنا نإ ور يلا ريالا ميسملا) وعفملا عارم يف
 ناكل | يضنتوسا ناكول نال ؤ ضاعت ساب مل وايضاصالو/ن اءاغا
 رقع ام عامي نا نال ضأ قاطرتنازدخارب ياي“
 .«زلازاج نازعلا ركشم بارعا نب عملاق لالز مط وأص حالا نع غوصم
 مااوجنب مالح هّيضلاذا هزل موفد عنو ؤرقا راع ام! بض
 معبد [د | ديلالاق اذ ءىمجا نمؤخضاملالام هلصاوصحا و عفازعاما
 1 | وج دنا اذفاطرخ و هرم اووؤ شوا

 ٍتايالو الخلا نم | لبا !نكن صا ىو !قاياغ! ان نص اى ( هض| ينس نا
 مسجررلا ءاطحادزي تلا هاواام ميل قع دور ش ينالا هنبإا عامرلا نم
 صجاذا اح جارمن رم عفادواتإ .ركمإل الاف ءيعراهي دات ولف

 زويتلا دعم تأ ملاينم ام العض نام ذ ارض اص ىف وهاغا اناس ىضا يحيل
 هله اج رباورلا فزجاصحالا نمزكل ليفت اوهلوقن جر الاهل ءاشا 00 ايل ا

 اديلوعقم ازماوزماص ىف وه و هرب يععاو بم يعي وه همالكضن و
 ادماو ةلوصومامو ةليزم ماللا وا وعفملاهاايقو ميل وعفموا هتم|احوتبل

 انك رع



 سلفا هز الل تح اوه وكل يادزلا تنجاضحمالا نم) ضن سايق وراتب

 انالف ويسلاب انع ها ويكي دااىنب) بصنا دصاو ل ملا نبا نم
 بيدانءورجل راجل زووص وع رسال اهلا اضلا فئصللا اي يحقتا

 اناوصفقلا ناثل و الا) وعملا فرخ اهراع فيض !ثلا يال عاذلا

 . نافديإ يعضلاركر مرعلعافلا بانر هلل هر اهيا بسين او فانلاوه

 نلينل يرختتةذ اصالاو حيرصلا هي عنا عمرو جيلا ور الل بيغ
 هيجل نمت ناوكشي# ىلإ نير حط ساولرتحالاو ةطساوالب |جنحا

 ةبقيقحي) سر وكلام. مدإرلا نام هرطجسارحالا نص عادل تلا ديد

 الوهةنيل ةيقشح نإ نوكيا( هيلا ناضلاودزملا نيم و كوكيالو

 يلا اهلبنمدإرلا نايس شلالاةيدت مسالا ربدانيوامواامساال نوكيا
 را مما وههاصامئصدارملالد عملا يحج نوكيكس بارعالا نص عاش
* مللاهلاةاصو انخويس ضب ىتن اري صير ةمورصلا نص ةاعمداامذ

 

 ٍيصامرلا مالكز عصره اظا خيا عزفلا ضارتعا حوصرلا هيلح يزل يه
 ىوفجإشلا لاق الملا كالو (!كتناذاإاب ىبعرككتإ دنا نإ جلف
 74+ ا 1 ب 2 هع تبي اك

 ةيلعف "دا نوكبال درا هون اضن امسالاب اصنخم ناماىث هيلا اضن

 مدا اجام دإتصددرنمملا صاوعنم هنا ةراشا نيل عملاء انف

 ملا ماجربت >اصلا جفني روج كلوق درعملا)ح'ذلاح انهاه دال
 خب هلوذ دهالخ قيتتفللا دليل ياذو مدل هيز ىيععملا ناو ضعت

 |مرعا بيراعأ "هذال هيد مول ب ارعسال ضرعتي مل ىحا ىلا ندر امه

 هنم] ؤبملادبوعنم ن وكف قالالا مويهل وقيفموينم] دبا



 يف هنمادوديوفلاةفؤقدإسهررقو يناثلا وعفلا نعل لب هنلوخملا ةءابعرمم اطد
 ريوقلاو قرهح]والا هإ وفم نا قاجتلا و وعر حاذلا) وسما نم وج "هانا
 الا هدو نلف ادعت عار طع اتوب ازال و متون
 المايا خينخا( دل ل نزعشاانلاانياتدنوكر قيال وعض عجبا عرييضلا الا
 يلح هباصتن ا نويل قول اند:ةيطحنإةراذ نوزرر ايراموٍقع مخيم دلل

 ام انا يزني قابلا اضل ا نظ هنا كلانلا خالدا: هييقاس املاو فضلا
 يلام نودكاملا ام)نكرل ضرتن الل هن عزلولاو هن © تدار ط معو
 ماذا لعاص لوكيل لل فخصملا ارب ضقت لو رعونملا هنوككطوا كلضرعتلا نا
 بعاطا ا كتي ونع دف دججيللالا فانق1ذاوز اقف ديلا اذاضم
 عضم فاذا رع ديل ن وع دل اه لاق ن |فرمملا عولط كفو يللا
 ةيعرلغنم |ذ! وعمل: صصخ لكل نا وكل مو ء|يلدلا تلق تءرهاص
 فاضلال و اتىقاماو هلصاماو ةلفصاما | اغلا دال ةصصخلل زينو

 ىفضخحلاب اهل اصر ارلا مزعل ة|صالو ةفصن كت نا وجعا نزلت نه و ديلا
 0 اوم دكا كلم كل :ةلارل ا هل هم حت ! كلانلانيعتذ

 اركرتكماو لذ "نكد اوركالوونع دي«وتخمد ا دزفك نيدلا هج ذا ده
 متمنم)اسال ,بؤاؤت طنا ذ مكرم ب احلا ئراذاو ون هبراوعنملا نم ل ب
 لامر مساايلا اناضموا هيفلانق مال ئيلانعمإب لرب قل دبل رعيلع
 انتيرهذا دعيلاقت لوقوع ملاصراخو | ل ننييسوز صوب ورح دب انعتسالا لاص
 عمن نويت دلوتل )يلعملا در ججراعدل ارا نصاب لح ةلارلا دلونب نررتحاو
 ناز: نطال )لقتل مال ةلزنم ثرخ اب !لاق نا اراهو قيال! مويلا

 ليوخلاد كعوا ةزعلا مال ديزنمب ترحيله اسو هلو ضدزوغملاِف هيل اراشا رشد ٍقايساك

 رأفت



 تش لو وارسو اوأس !ذاهتنرطإَض !ااهناف طنللا نمالمه الكل | نمو |ىنلسم

 .ناةاجاةملالع هل ] رلادا نمد م !نال و بضل بيحس ةاساملا نا لال رن انغ

 انما نيب ولشلالاقو عنا لا ةاؤاهرس يزل العمل يه ماعيو فرظ اهيا نق

 هاو وعملا! مالحلا ديدح) دب ضورسع ا نمار ىنلا ميله ةايإل
 ِن كلراع دلارلا هل ايس اك يب.( يفلا ذا نمزارتح !ليْيَسإِل عل اولا

 يفغملا قيل اق بلال نكد اهانعمن اييل)ب ناصري اوع ”دلارلا نعزءاوتحهارسل

 نمرنع فئصملا] (5 نياصزلل درترذ هرتمحالالاةاقاشا ناهللؤظوو

 . ٠ هل كضركارصإ نيتصركا ليز اوين سال يعدم حف وزنا رأ قيس لاق
 بورصا ف نوكيا ,موبلا قات اولا و باويللا ا ساح ناكافرظ كررق اج
 ناو للاركلو الّستسمالا ن وكيالطٍسلاو هريقعي تف هنيق نكن! ضااه؛

 قافكضركرسا يل همكم ويلا تبث امييعلل انه ازكو هلق نكي تن
 ةةصتخم ا نان اسقسالا هو خلا فاصل “نقم ومي اشلا

 بس نيرا مو (يزبلا موبنضت هرمعا مي نامزل ١ قلط راع لذ نييحو نماملاب
 كوررغلبايلا فاضت نيحوؤ اكن إىل يلل ءذ اضاراةصزإله ا نافاضياو

 ةصتض !م(نسصوهوذا نعم ,طاسراالاةو هلو ؤنعلا يف كلر اغا
 كارت لهل يلا ناضتش ه) ىف ين ةلهجيلا امك ىلا ةءفاضالإبو ىضاملاب

 4:1[[2/لاقذاو هلوتل عمو اظفل ضاما!مهذينلا ةيلنلاو ةيعالا
 ةيلئفلاب صئخت و هإ وق رعاوملا مهاربا عفريذ او هلوعل الفنل ال انعمو

 الا ضام اهرج لهما نوكيو يناغملا يفلاق راضصو لوم اماباعف يلا نا
 نكاذ ا دبع |ررنغنلا و بيد تاز َق قاىمتجا سدو 11 نوداعراضمو

 | ذاوخ نوجناؤرشتخالا دمباقم مصالا لع هلق عتقت ايلف يلازنا ذاد



 ١ ويحئاضتالوهضوصنصل زب! رون [اتبالسسالا عقران !تقشن !ًسل
 ا ريضتاة طرت عمم عسا عنتريسالا ؛جرقد در ىف نرحل ا هبوب

 ١ بلاي عفرين !رهوخو) شطنحالاز اجاو تّمشلا (مسلا!ذإلاعت هلوقلا
 ىشضضالا اجا امدرام نرطم دنع دنعاردزع اني ىب ممن الوجت عادتم فو
 يق هيلا فاض ا نش ودل فاضت الو يا تمار ميد يبإ ناضضوإ
 فقام !نمو ماىبلا باجؤرقفلا ولا اقائلاطإ نيو تدتيكزت اما ىنع

 فتيحي اها نيطبانعلا طخ تاو فنصم ا)اذا/وخأ ةرزعلا ىلا تح
 يف مذرلايهولتي] ىايسورنملاب تيجو يس صفحو ثيبحاث هين (لاط] يجب
 فضا|ذ!ثيح ب عب مصعب ناضل احالم ور يمناربل ل وشو وم
 م هيانيإح هواقبر.ن الاوراق نو كل يلا "هفاضالا ياانبلا تال ادزل جقملا فإ
 ْ 2 كا زلو ِفازتكا ”ةيلعنلا لاند اضاو هل يجن مملاجلا ةفاضالا :ورشل

 ياؤكاملا | عضل صتخت و هو قنعملا يف دلاق هارا البز تيح تسل ج ونحو
 /02  نيادو هدلاتانلااملو تانتال ايف زوالااما نيام هذان وجد طن نك
 ٠ ةلهبواتاقناايضامإ| فام اوجسنوكو فعل فراق ىوتصعر لاو رام
 ١ ١ قارنع اًعراضم ل ذو هللا مر رن انلايوا ةييايفل !؛ذابةندوقص ليسا
 رضا ذاربل ايل >اج الفران اوةنوعاوبا يلام كج ف فز واللي روعصع
 قرا محارب نع به ذالبو جي ارلاورصتشم مهشربلا يلا حاجا لف ثانلاو

 باول لا اذلا "ديا ي ايفو نير ايل ور صوهوانل داي يزببلا هتاجو

 'بايلان !عراضلا لب لؤو لصتقص, هذ نيوضاوبسفن ايا تدم
 نم نك[ ير اف نراهبف يا فوز صو اواولا دايخ حكزتإلا هلاح
 : سلب جيداوب نحو اموان واقسام هيلرارعلز وفا حاشلا) ف لد» الاكشم
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إعفبإتافاز واقس ناسا ولو (>ازاغم نبالاقض اهو
 عسي فوز ىع

 مهلوول قادإوزبل د نلذ سرقت فوروص باولو طقم وعمزوهو

 تلقاتواقس طقسا ئعملاو هيلا ترضن |ذ !قربل | مش 113 نصرما

رتل ةزمهملا+ يا اغا اسيبوا اذيهلاثم وهل أ ننصملا هلاق ةبغس | ربعل
 

 ةيلعفلا و ةليمالا *دإهللل ن اناض انهو اهبو فنصملا مالك ”دياكح

 ةاركل ات تعبش !ناكص نرظ يه تلا نيلصالا رار ور طم ضتخو
 م طرت وعم نم ايتام و انجب تر اصف ملا «يلعس تردزمو انجب تراصف

 دوبل ناوعمصالا سنع اهماوجؤ رصفالا و نيعملا دب قياسا ىجإلا ناوطتنتب

 هثرنرخع ازيديذ هنم و امئيحو نا ةريغرنعرصت لاو ناديا طلااذاوذا

 ملا ترولنجب انسيزصاو ج اش قو ملسمل ضالا جرن نص رش اناث

 دالك ةفوز كلو ةوالطام ا "هو ناص ناري صصلاو . يت هفلاخع

 الور اول قو ةعقاولا فا ضملا اف رفمو يوص فوزهم ا
 ةاهل نقرر[ و ونت اء اذ ينحل ة[ءابح الخ ىو اير > وام اغلا بارون

 ينصامدلا)(ةر[زلو مزاجطغشمل اباوحا ذا وائل رجب تعقاولا "ةسمادمل

 افلا و رجل دب موككرز اجللطرشلا باوجتق ) لل نا ةعاجلل مالك ف يذلا
 ماستا فق لاق اب نيءاياص والم م دبا مضصلاا صردو اورعامو

 حما عيا ءانه همالكجج :كلالاق عيبإلل فهنا عب ارلا بابلا صتمطعلا

 !د لى 'انلارعع ةعقاولا هإهللب هدارم نوكبن اب مضاولل كت قب

 , 5 نادافتي هددا همجيؤشلا م لكن مووهتا !ذاوا افلاو ذليل ةوي
 هايل هركد يزل اهو ينييس اصيلة اهيل تمي الل تنبت (ف اذا كحاذا
 وهامايعفوم عقوول ضرع اموائلا نالولاذو هيام لع يتاجر
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 ضرتعم وطور احتل ذل دج كو دناب رح يملا يليكسنو ملبس ضرر صم
 ..يطخر رح مقاول ااواجيرعب اموانلا عضو نحو عقد مدزجلا خر اضل نإ
 فاضح مراح ارعالا هيدر ظيام)رتلاالرملاناكوواجررصوهّقلا

 لح تاه يبارحالا نم اللوح ولا|يل نمؤ[بك لل ز دب صدي ام '
 جاوجالاب الل ىصال هز احرببخ ط غل اباوجتز ىقاولا نر كازوعملا اد جييلا صن ْ

 لوف عوفرم عراب ىوصت الا نكي الا عمرم كصوب فرد زم ماقال لم
 لطابوهدر تازة ج يلا له ن وكت لا مزلا مرقناموتعا وذ سيو ماقاذا
 ل صاعلا هريضتتي يذلا بز حالا هير ظباس درذملاب داما ناك|ذانيهثلا
 فنصلل دلاةاماما هن امولا )اق مك د/و لييداازم» دييح درب قبال
 | لاهو هير مزيل ناؤدل دجو يمافلا رجا بر كسص مران ا نمانه
 ْ ا ناانيبرف رم الاؤأصرعبام مرجعه عل اهاملا لم و عضوملا

 ا ا رحب ناجح ط شمل كل وفك اانا حمانلا رجال هيمو م: نا ةدارم ]

 اهيضم ةلننإنلا و اييسل والا نول )ب تحج قيلت عضو طويلا تاود /
 هلوحا شام هلاق اشتسملا قالا نوكال ددراغلب| مور نع لهو 1

 .ظفل مزيل اهي رف لصن مل (مهامرزجل اس ن كامن محاولا مجمد
 اناماذاو املا ذا ءاتص ((ئتيجنا هلو فاكر صتاو قا ققنا ناك

  هيهتلا حو اذتيلانهنصو [ج المنال هند | كو |ىملا اضنل نم مزيل
 دك نوكأ نوتيدلامنا اذاابواانلابا خت درضم هلق مولرفمداالاجا قالا
 ١"  ىةفلناودارلاوهانلاو هلاحالوا ]دل نوككنا نص رعا مزج

 ١" 0 ةداوق نعد ٍقانالوطلاوهو مزجيإ ىنهارب دقوا اضمل هنوكنارتق اليو
 003 ناوهو عراشلا هيملاراشايرلا تلاثلا) وفل ارافتبا حاملا ماقزاوتكام او



 امان اشلإ) وهن |نسحاالا ناكفر يزيح سس ضخالل انما لح ور نمل كل
 متيفرملا ماضل ريزربوو لالا طقسا و اذل عن ع اخ !بلاحضم باول مؤ تاكاذا
 | ذيل ضرعتت لاش فاصملا نا باول ] وملا ار هريضيل يا ياعاوقيو

 طرشلارينيت هجر (شل للا انه هيلا ةراشالل متحد لدتا لوغلا
 ةلائلاو فنصملا مالك يش ايأغ اليعلا لاه زرت هامل عرحا يلل ماجاب
 اذإبواانلاسهل قف وهو نياثل رمل از رت ن كامو أن هياح هنن َةَياَثلا
 هبعكو ةرحا لا لزر ماق ناوطاماذ_فسصملا] ف ف ضع فاي ةابيايلا

 حسم انياراحرصتنف !اذلا نحيلاخ هيف هل عت لذ تحيا هينا يف
 فنصملا لاق زصالا وهاصلع ضف ارضرصالا وكت النص ديبي لل ادا نا
 موي فصاح تمرس, لقم] اوس نعكمبا وج ملا ومعماقربر مق اويعاملف
 |ذادوااىلا,ةبب اويل لل نق لا ذا وطب البإق ناك نر اقل ا يضتتقمل ةدفل اجلا
 مزإلل ف هلو باجا ذاك يري ىلاذادلإ صال ند» ةلاحللو د) كلادل ذو
 لوفلازكو هلو "هابي هفاضإ مزيل لإ ىصةفاضاو نذير ميك
 مالكا مدرب نوصل م حا :ةاياف كتكلطط |طصقسا طرتلا ف ْن
 رمح نبط دج اق وذل با ويللو
 ليادلانيلَ اهرسإب يدير تدعأط] يلاقي نا نكت يعيدارض
 ”دلاصالا قيم دزملل ةيلاط طشلا د | نا كل وتب نإ يلوالا ناو
 ملاهدو جول نيلععل ارح ى نلعاط هم ترث | هتربحمام تي
 د !ماوهازهن اب ب ابين المو ارساء نإ يشع اطل ستاد قبب
 نتصللا] اال صوااضنل هلاصا نينعذ نا يا ناش لت اغا هوو
 رجالا ل والا تاعلو اعراضم داع نوط تنحل | ذا | ومن زل 5



 لازما ةرشلا و ةفييمب ولا ٍندقاسرقو مر اموع لذه
 نمايرسل مراللاا ره نا (ججدحا لوجو نصرضتشننم !للدل | ره ىنصاصرلا
 .لالرتسإلا اره ضق نا ناكل او هنم هه)لتساامو جرانتلا باب يق

 ليقيحو ثا هزملا فطح نمر يلف ط عبر عريدلر وكيلا وطعم وكيل
 لدتلا ازهال عفو الص مزيل ل عا ذوامعص ااضنمل مزيل اعنلا ن وك
 ةويوهو لعب عقاولا |-اذل نيعاف وطعم ينئالا نلاوهو مدزيلا
 ليلرلا اره ضترتمل ننصملا ناكو هنمرن اهتزيإؤلا نه عقد رؤق
 يلا يبرم يرحنت غيم ديال يبس يلعن د/ وادري اذا
 ماقناز احازيل ]ف نمل ةرايعو هنو دإضرعتي ل هزوهتلا هنعد)تنو
 نطعلامزلاهج ساب إيل منجل حصص ن اكول هوالا )لج الحيا ونحا رتد
 ريضلا دازابرعئلو' مدا اصعب عت زباواقاإ ناقته دازع
 نانا هوز والا اعايلع مركلا نا باوصل وهو ”دربنتتب | رعسو أ ضعب فذ
 لاح الار اكو زق زوتم انه وهو تاثلا] لايق يعاؤلا مامضا بج
 "اوعي كلا وجاسم ىلا ةيزه عنتمموهو الم انا ,جيليلع نامعلا

 د١ برا اير ايتو نافذ دلجر ةنرملاب صا ,كينصو عاشلا] ىف يف
 فتطع رت ليلي رعت ل فو معم ةا ولو وزر اًقربحن بنا توج
 صنشلل يف دصنا و مسوتتنلا هد ناري نال هكا ذو ما إة جإ يلع
 ةلي وربح ور ىلا وا رص ن 14 نازوجو رنسملا ثي وارنع

 يلع اساسا عيونا ادروحوا معا خص نا دل تجي عض طع اا
 ما وحاب مخ دج ول وم يادي نو حمانا يا ىنحايلاناونح كيل يف
 .ار:هوده ثيرملاهب هارملا ثلا داوغلا جال لقيط قبسامتلع دنا
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 فنصللا )اوال اجا قيساهت لعن ا)يإ نع ةئرابع هريزتلا ميل وفم
 يع رياوا) صاذ هنوك حر ا وسما زيزفلا لدا عاذ حما مف رص ام
 لاحم ميقا له موق !ديز ماق ل نلف |ذ اوني ن !بنسانملا ناطف بارييلم لذ
 )طبق باويلاف هإ 3 وهام يردبال نك تاثر لل نال خإ لاب همالكذ وا
 ]تهل لعصتق اول دياب بيجاو) قب كال يعن ا با وجملا داونعل ةلجانال
 رانلا )اق هيلعابترص نال رجدركدام باول باوحترياو باويلل هذا دال

 ةياختل هجارتنملاربخن اهريرتت اوصباوجلل نمل هاذ لق هيد فلتخص
 لاق هبلعلا دروكّكلاو قوزحرب 2ك نابب اماق بجاو هنا ححربيطلا نع

 ن اكو ديلعابتر ثم ب ايل نوكترآ هننصللا مره باول, دق فراصملا
 لمالا»/ىاشلا) (قركوام عياض هنبوك رجس مل باوك لينا نسحالا
 نإ بسلا ناكو هلؤوعم الذ ! ضد لصالا وه ره نوك ىف مفارز ماقذا ما
 ضع و هناغمث موا دنع طوحو قانا سوفا دز ماق نازصالا كو

 م نال]كذو دجو دا نوك ان (نكميركاريحانلا و نتقابل جاريحال نا اره
 وف باول دنوك جوبي إل ارجومام مرقص نوكين !انهاه ةيرموعيا
 تالا ماق حازم زكري ماقنا مولا 3 20 و دزاعميو | ىجنؤامرتتم

 للان ايلا نهيفاسو جراخلاراح وا ج ديل ريال فدصملا مالكو
 ]ايدام رجعي هبوبسزا ضاق بوبس بهدموهو هل وق ليز ماق ن !موفا
 هاا هنو وجي هنادي ويس عزف وعلا و هلا جسم :زاشلاز ولا كرا
 . هنوروجيو نسامالا نع ايس اك دلسسا نجلا نوكلاردجلاو اهلاريدتتل جول
 تا ,ضهاظذ) فيضملا مالك يف ازكو دم الك قر جيحو با بمال

 انلاو ئيعملا ىاضالاياع ماوه نفت هن!وتي با يطل د هنانلاقلا



 دردملا دنع نموا هركتيت هللاذ تنل ىفدزرم, لونك ةدوجوللا6 نءرتقمملا
 لام بيباعتا) وعي ”دا يح مور يلخ هانا ناريه )قو مزق تق نا
 ملئ راع كنازحاالا دولا و ببوبيس نع .ريهوجولا لحا وه در هح 6و

 ناروجيو هلك نام عامم قيد ليبحو با لل لذ نوكشريح اناو 1

 ميغا عت دربلا عنصو هربا: لانان لير نحتد|دالإ إيف املا بصان وسن ظ
 دمالع يطزاجلجلاو هريخح دب ييونم ال دعنص ومر صحا جاوا ن ابا رشحت
 ةمفاومؤؤا تف ناو نم مودا نا عنينا هب ويمد مامدلا رون اددف

 لصالا زب جلع مل نص ةعن ال! اهلاريرقتو رص يل رانك ن اكوا هوقوم 8
 ةيمسا 3| لل ن ولي دنعاربخ وفا: وكب رتبصريرقت بجوم |هر' قل و | عيسا#
  لصالا ننجح دى نع اربذحا”و لدن اهافلارب قت ىلإ فضية ع
 لنمو بولا مازقلاب هلوبديس بحه رتب كك لق مارلالا كاسه
 نانا زوز حبل ن وأ ةياوه وايضا ماطرتلا نو بيك !ازه
 ناوين هذا ضن (ترملا ةلهجي رع مالقلا نع 1[ لف زرنعللإو دنع

 ةنال وعن هنا دربدل ان لخريحاتل او مزال راسنا ليزر هاف ن ا نع ا
 هيجعام للنص تلاتلا هرنبتلا هضاو انه (لوق اوصرهو افل ار اضايلع ظ

 لاترماقنا هك زممّف نضع هرح ا هإتمادإ ول ما فن نسما لاخلا
 مالم ةليريديومسواتلار اطالع هناوردربملان الرادود موفا '.

 فوزا شلا اوجناو رز ماقنا مهوارصالا:راوريحاتنم -
 مامالاق هذا نيوتاايضاص زا روك لذ نمو مالا علو ٠

 ناؤلزخاورهو دوف هضاوررلا دسولانرع- ةيينبلا انفو تكسدلا
 ةركزلل ديول م )ىلا دياعوهو هلو هن مرييصلا اهي وبي رنع

 !وجح



 نلف مل نعضتصللا نكس دولا ازيهو نقم لبان وزتماباوجح
 ىةقتاال ما فل انما نالت لص هيفي ل لق. عووملا ابشن

 | اذا ننيطجول از اوج نعل قلو انها ملم ديوبيس نع ىيداملا )فن وذو

 يو عذرا يخف وول اتا ةصناوأ يلا اجر اضم اصوننلا ن 6
 باوجو مراقنللر كتيرا هن ميلا هب وسير >لا جا داردييلا
 باث عراصملا لجل مدرلا ع وتد تخل ام فورضص طرغلا

 امدابت ن9: كلاب هيوسيس | صو اقلطمافلايلح كنا دربملا
 راحاتلاو مب ناسا ليفح نوت خي طو لاف تيببلا ىلا ءككاونع دبلطي نا نكع

 تذاع رنا والاف دبه نا كيم ءإبق نك <نييرببد
 وسر ع نضلد خال قملا نارلع نر جاو ركعلاز وجو اهلا

 م وج رينحادل او عبةقللراع هنا دب وبس نع موي ئمل الاي نازكبمو
 رضشا)ولا هجولا و عرصتقا نف هنعرءويرملا ىالرتحالا دبحولا

 هاوفاني 2ث صعب دانك لنخا الاد لجبيديحو هنعرء وشل اوهامزع
 راف يلعن اب بابين نمو باي ا ءؤجيهذ اش هبض با ينيرتفل

 باولو نول ىهوأ وص "نعم اذار ايطاراع
 ارنبملاوةرضملاانلا عس

 فالاثلازوغعللا فراق عب باوييلاذ م ملح ثءايخإ هاج نءاف

 رب دقل اوس باول ةر اش اوتبملا عم هل ىف ىنتام مط فيعري انا زوز كيذاو دعا نياوولع عكدبحاصل ا ناعمنم
 ردوا ورح مالكلا فن اب باج فد! ىلإ ىلاإب م: و كيري كملا لا
 امانا عيدوف|عاتفنصللا] يف هنعل ون نا زينجي ناصف زجل زكدام

 رالأيتميللم دعي ةاشا ناهلاب نا اهتوعملا ديك فصلا / قانلذ أك '



 لد انلا امتيعلا إلا هرحا عادا هشالث نملة عا انا هللا ا
 لمصو ننصملا هر لام والإل انضوتةلث وبملا ”دإ كي شلانلا نطلب ة ف وطعلل
 دنطاح واولا تررذ لا بهاذ؛وباو قكطنم راد عفرلا هلاح خيران

 ولولا تلف وا"ةفيلمىعللا عضوم لذ ةي جلل طخ نطعلا يروق ن افربخط لع
 الا كالا نامل هت هلو كافاالاثمد بضا لاو اهني هيعنثالفزاكلواو
 ْ نات الولا باقع وذو :معم ورل ,كير الك جرم بلله رذاع

 زئاملا كا دهالوقلام زعلان اكن اهلصواع نم د دبع نياك
 نمارس ولن يللا ا ءركراطاإل هشامْوعملا] اك نا امادْإَق

 - اولوغ ل ايكل اذار واذ ان حتسا ةفاتسم ةزنعم هزل وير ناةل4/ 10
 لوعتيالا حراشلا بسانلان اةوؤحملا فض سلا هين تصل هلا قركام
 ضلو لقي واننا دويسلا يف هجرت الفلا عاوز الا نسحب كنا
 عاإبق نمل ف لقامالا كك انيامإلوت هلوقكه ل لبلا ثلاذلا يلا
 اهلصوامنملزب دزد نإيعاصو نافعلا ب اقعبوذو ةزيخصوزل را
 ناكنارلوإ زه قحيجا|رعو ن ()ض ذا اجا ة/يلليلل] اقل دانسا ىاحو
 لمقر اذكر كك وةيام وعملا ن ان ااهاؤاقرقامالا زكدهلا ل قا معمل
 هبي اوهو مايلي «(نوض انارانحلالانام | شمالا ”هيذولل تاريكلا نم

 ا ل[ اوال . 1 ٠

 باولو اش يلا قامنيسا دل جلاد ىدخنل اهب ارب يذلا
 . الدبل و قشلاباب يعفو عق اودلج عبتااو از ربلاو قشلا
 نايبلا نظع قلو :دإ لاب اننوككل تعنل اذ يخلو 6ةصاخ
 لوالاظفللا يركن مطل و (كيلضل نك تا د يلا نوكيا( كوتلاو تع 6
ماق دزرانا ف لم. انبم لمي لا هيخيص امدلالاك

 ظ ةياعتلا ناطعوبا ماقاولا 

 ١ ءينباقلا



 ا 0 ت2 22 سي 2

 تيياوز مايل هل ةعيزوف رة كاطع عفرلا| ص مايه خنلا :
 دويل بكج رمزهن ا وس زف قون از ربلابإب قال قشلا بابو

 يه هاو عشر عز هناك نان الكزس ناو تا دوغملا ريكا نمن وأب |

 فيصل مالكد) هيلا جابتحا | عودجميلح هل قث وهن اوالا طفل يوك درع
 دتسالاواواو هإ ف ةييعاتحالا ةييللا انهي سملا دما هلل نفع لي
 باييللو هذ انيتسالال مااقنأتسم طخرص ن اوس ةنطاحواولاذااشن كف
 فاندسالا واو اه اهسد ركزل و ةقن اتصير عوضا 2سم ملام مداره

 تاكاالاثزم انوهنذا هام ةفطاحإ هلوقرع ضتتفاولو فن ارسم ارم دا
 لاغااصإصاج) كلب نمؤتاملا برقنل هل قي صا اعوا ربك حضلطحلا
 ملاح تعقد مام ؛معذ ديلذقت كذا دانا ادزز ال6 كلل نا ديلا
 ىئالانوكيلاريوقتو اعين ]وضاوطرتن ينمملا قاعة لذا يئامتلل
 طارقخالا درك اعل دو ىشلا ركز هن اه د[ معي نلا براذامدز الم ابرق
 رايز مالك هناب م ضع الدن د/ و .ةرملفصوا (ب طونملص م مال ادد وجو
 أسوة افانملا ما تقيبتتلاد وصامل ظل ) اطل اضنل يلا مهمص ضن نيد

 لبعييز]اة كقاالو فنصملا]اق رق جو يلع م طل لع :لذ حاضيا
 اماوأ تملا ة!ايجزمو اولا تن اذا اا انف ئتحا يل عقص ورعو قاطتمدللا
 .نطعلاواوإ علا نحو قم و رس قلطنس هللا لبح ل شعرهن اول
 وصفم نإ يجرك انحف زمام عل اواوب نات الاد !.نبنإ هج نماطل | حلاق

 نلافاو حر اثنل[) اف يو رجل ىلاذ ططعلاو اور ركحنا و باكا
 5 ندع تنب رص اذهان دع نع (زحر | هز فا دل ىف قل ربا
 صلاه لاقام تدب تلابو يسامداالاق ا



 جوها يالي للالا نستمع قلطنم هللاب عب زيزملاة ف
 انرنح نمار ولالا >:لوفللاازج هدا ا لحب امذص زك لول

 >| هن ابزوفلاو اريل ىعالد ةبزح نين لنص ةرصاوزكوزوقملا وه
 رمح ولد ىنصملانالردعب دارلاؤعملايتاَب [ىواةبئالا ناوكا ملا

 نعيتسااه مروا لص ملؤثم ناو ينجم للاي وصمم نإ
 لا نان ا2 نيبلا اره شملا|ق د نم اركد رع )سهلا مرامتل انه اس 6

 هداني مل مقصر مع قل طصدبلا ربعر يزل 13 ف ثنمملا هلا امد
 م نارا عرانب هي نواتي ان اهو اعلا ايعلاعمت هيرمان او هلوث ل عاتب
 -اسنإئلا ةلالال' ناذ هور عا ال دجبات ةياثلاو ةريحلو الا لل

 يلالاو ةقب انصملاب هبل حا رن از حلو | هتماذ[ةهاركلا اه انه هدار ام
 ةقباحملاب] رياغ  انرنعن منال هلوق ىلقن اف)وطللؤ مازتلا ب هيلعلنت
 ىلا ةده انكر يضاامها دوو غلا عوتصوم دن ال لم اقالا نعبفألا بلصأج
 ةدهلاطملا كود مازرثلالاب نولي هيلعدنلال لذ هي[ ئيمتفم ودمر اول رو
 لارفا فة قيقح فعلا بسحر نعي دل انلوقراص لو قف تلق
 هتمادال ذه اركل ارا فال اكيلعلا د نون امريكآتلاو عرمووضح ةهارل

 هببص) دبسول يعني ل داحاذ ! نمل اطار صم هل وقوات نقم املا
 لاش رص هناي اب اوحو فاز :اعفل هنو صئمملا مداقملا نموهو

 هقهارإإيا هل وذ ريكو [رنابمل انني ”ةضرتعم نإ لو اشير !صسربرئتلاو
 اذاؤ ةعفاول "لجلال حقلطت لذ ةيبيارتباما تناكأمل مالكلا رشا يف

 هلاف ار اهل ناكوا هارت بملاةةرصللا ةلاجاا سولت ك1 كمالجلا ظ
 يلا | ورعل او ٍئاثلا نر د] والا انهدارملا ليلا جر اشلار اشا نينعملا يف

 نا 1

 دع



 نالوا يملا و”هييسالا نإ يلل ميلا ذصق رجب يلو ارد ام داما
 ريبعلاناوعلرقل انركذاو تان نال كاجول نإ نإ ةلماش نها
 ةيدارملا نوي نااما لضيلال م لكلا ارتب ا ف هاوق ناك ضو :ةفن انسملاب
 "يزف اتسملا "للا تجر وال الدر نإ دج الطصال ملكا وا هلي ولكنملا
 التيما دل للبس زه انما دولا او قطن ضان لؤلاو اي يب اانبتسا
 هءاجرلاق ضيا ةنن انملا يعتور إلا ةلاكلا ارتبأ ب عقترل ادا ةرور
 ناريظب ا رت بلاواةايانيبتسالا يلو هر ابعلا فرياع للوقت ناو
 نم ونعمل نع هانم دال. ضحي را ودو يئن ايصرذ ليش طو !جوالا

 ارباب مرصلا "0 عواع ضي قلم هرب وتنال نالل عضوا: دياثلا .
 ولا غاوف ركام وعاوز كلا كايلطحا انا وع « قرح هناك
 . ةنفاتسم كمال: وللي اوا نعت إبلا ناك (قتبص ا ذهو
 يفاكئاإل تنل( عقل ملا ذا ,وتحرلا نجلا مهاب اثم ليطوالا ناو
 لاق علا نا زك أعبد اع ةىطتنمازيانلاو جمال ىلا ريوس اياد

 ل والذ يحموا نضل اجه أح محق 9 كم
 لوالاب ةقلتص هجر ءاعجلا نو يمن ف هدلامع نالذ تام
 ظرالوا وكر الاد اهوطيرب نفل اب لو ذاظملا ةييوحرص هن علا هليحزم
 . م لوتب اروتنم يونعلا طبرلا ناف يعم كال مدا ورد نبك
 طال م أ,.ةيورب اور ليلو لعب قل مل قالا داعا نأ نمرعد ىدصملا
 عجطقن/ وهو فارم 5 بعل ميل دأ عع "نيا فطعلا فرحون ر وجو موطعل

 ري فيكوري ملوا يعبر يعي م عياربا يغلد يق لاق اظل ؟زيعشإبف اع
 ثا نيع نالاياورىب عتتمل ةداحالا ن الري م قلك ةهاقرج»



١ 

 ا ددببب قاطملوهصفم نيكو صم ان ور مر 556 مواد رينا

 ثا داوو قلك ملا وراس اج يالا سو !قلضلل هلااور بباب ىا

 لحال ن ولينا ص اهل نوكيتح هلق فدانص نيعي منال يكد ١
 نيرا رصيد دعبل لإ ىف حور لالا تحالا انين وكيضؤبلال نما ةات؟ولف
 ادن كالا حو جر كا ذاز يال زحنم نولي ناريصيب و لزجبزمم
 ظ كسلا( سس تنمي كر اهلل زجرننو هاوثد جرا ارتحإ هيلا ف طل وقن

 فقوان ا ياييزا تا اولا نحن موعملا لاق باو فقد نقلا
 عسا دنا باوصلاو غلا كاق بحاو نانو مهلونيلع

 قيد رز غالاة رم راع هام لقيا بجا ضد نإ
 نئلالرمدارشلا لاخي جاولا ادا رار ناب ىو نتلا لكل دإ جرب
 ىنمامدلا)|قايوحاناننتس | ”هفاتم ![ال لإ تت يخت !ارقلا لع بجاولا
 نطايشلا> ل وهنعار ابنا ناماب كا نانّتسا. جا ذالوقتناركاو
 نماننكيوعمال ةناوفدلاكمالا رف نوعي منا مخمظون خم
 أنف عفور3 فنضصملا ن وك هنعربنحا اى عسل[ مالارسنإو وه
 رولا )هتلفإ شا الذان دع نوعمم الرب جهلا ناو نافدنمزت
 نوكانلتسالا هلا حرا وقنا ارم خذ ازيرا ”ةدض نإ لإ هج عمد
 |قاديتسا) ىبحاذ ا هنإب] اكشالا) صا نعباورلل ن كميرا نمت

 يتقن عماظوطحم/ وكف صوب نط الا :لوه نعبر ابحا نوكب اب وخع
 ١ !لاوجن اك اوس فانرتسالا دة اهلا هب تم ياا ةإ وشن

 افارّهشالا ناذ ايبلا نإ خير هج وت ا/و ارمرتمز اوس -
 ملام ًموصخو اهرعامهجبن اص احلل ملاقص)اوسلايا وحنا ام دنع

 سو



 نيكل مو نيابي زقملاونلااوجز امتدليبن :رهسا!ملاه نا نكمو
 .اتاننسالدإ 3 لعا هللاو ج الطسمالادباننهر اص حير ىلا كرك
 مؤقت انيابي اذاستس "هلام دويل ن وكن م عتارمال هنابازدهدرايزأب
 نوكيال هؤالا] ف يي سامدلال ةأهملل عب ندطمايخلالاءاعز وسلا
 ازهاهمجرارنةتز علا )سيل اما هضاوروعملا داضل ايئاببباذ انزاسا

 نوت نا عاماو يبت ضزلا ديار اننا اك ةردلا نع) وسلا عاب وج
 صقل بلان علا مم امور ىب ربط لالا رحل اوسللاب وح
 نمل حانتما] وقلا ضندصملا ى لطف دعما لسيف الف مهمظنمسلا
 اباوجن ناموه هل 3 ىلا حاظر بغي الا نم ديإت بنوتي اطيزياببلا
 ووزضمرهإب ذكرا و «ربرقن ققحتلاوسلان ا هاجررتمل اونا
 سندمز اوس باوجر. نا وهو يابا يفضل لاق ؛لازل:روقنلا
 صاخلاضر) ملقم وم اياوجن اهاميهو) قولو ديا عم دانا ةيايسو

 ملي )فنا هاقاعاعطقنم (مالكلونب نر رعت كوت له نم
 راهلو !ةلفصلا(ج-2) اّقحالا اربلا قاننإس الا "نص موك نص
 لاذلو هصلا نبا يجلاذركالم) اطبارحمالا عاطتن اللا يحتال
 اص وفا هزرم ند صملا اعنإ ننعرمالا رشا يف نب ص صصرل خازم
 ةردتملا رجل ىلا ضرعتي مل ةمدطم يمال حالو فش خملا] اف مزعل اك
 11ه ايسووؤنلا هب يصو نول فاك ةلحاو ايلعو ةدصلا مع[ جحنال
 لاف عيسلال ناطبشنم بر يوعمال هذال ةدصاار هلو عاما جرا تياالاق
 هلوؤزم ن مسجل هبرحإ هوك ةزنضا هلو اودي ؤأص ىانرنسالا ند غملاف
 سو اينبشلا نافراعتملا للا ال' نوع (>راصن طيش ]زم طفح ىلا عن



 ا هكا عما اؤساباهالكو هنصلاحوان اطمشر دل ةف صدمني
 ظ | جا سسومر دا هفؤوفسلا ينغباعمس اطل
 : وماني همر ان نال ةذالا-با هدص ار يسمسا جر وو نالطا ]لعن

 يا 00000 الا هنالاوالسو 3 نا

 عسل ديو 7 دحيم يي روما اق د
 نيل تمر الف لق اكانحةؤصلا ب ندوملا اضرتعاو ءابجسإو و ناو ان كلة تب ان ع(ىللا ملعتنا رارارداو ةدحاو للاسف عاملا مدن 0 هنكو دزم اطول خجل ا غامالف رخال ة مز جبريل كل يزماو
 أاماوماملايلا قاسا)صالوه الهةئش اهركتا ملالاو ةوصواّقد هو

 ةشاهلاةدصائشنالاق ةقيتصل)مالاوز ات هيلالو وو اممسابوثناا ةيمش

 0 | دا جن |ماطو ةكنيلو عونبل [بعم مذيكتإلا إى
 مهل حم مر يللا نالذ هإ و 1تيبل نيطاينلا”ةنص
 ةرابغتنلا يفدصلا هلاذهنولورالد عاملا معو رزينإكريطايتلاو

  نراطنش موم ططح ول مر قماح ايل جا تلق ن اذ فنصملاز سم
 "توجد لؤي لالا تكل ةططزشلب ىلا هعاقس مدعي نقم رام
 داضوصدعم اجرب تررمدك9 2 هي, يل اها جباصوهإ هلنرعم

 زه/"«نطامنلاو هش لب لنصل هلا هب نورملا] احاررقميؤا !لخعدب

 از هلازف صامد اره فن'تحو ئيايا هنو ديرب (و عارسلا مرعس
 انهجاصوع] ادي يعم دوحج مل عينا نا لش لق ةوا اما فيعض

 عصي م ] جرب تيرمرض ]خم تصاايفولو هربعا» نق نا روجولو

 جقم



 رغوإ/لقلوه نانا وس وصل ينم مس لهم نوكينالعرفلا يدريصلا مرقه
 نوكيا ديالا ينعتتم. لال بحاصومىرس ييزلانا جترنوتتتإعفايئاتاساو
 دطلاو بيمسلإب ضرولا نم« دما ظن رعب ميعامس مدع نور مقل ريطاشلا

 دلل يبست تب يح ١ عجح

 " لقتل ةيلونلاو ةيرممالا لا نيتلدب انيس ني ل قدوعتل ايدول

 امي ةيرقسز لل: وكق ل رصام هند .يريالو هلو نال ذاثلاثاماو قارتسالا نع
 لالخ! مولظل ريم الا لاق اذ اهل اريرم) دل بحاصن وكب! شييح عقترذ
 نيرلاخ هرج باول ! ولخ>للاىق هل وس | يملا نع كرعاغاو هبازعيارلاخ
 باجاو يت ازذكلا ةعرحن ع5 ويكترا امن نب ليدرماو رحلات ل ا لاّوحال يشر

 ل23 نا يجاصو هلال نمو جوري يزلا«را ذنالعزيل لا ل امضي كلذ نع .
 دولتنا يجي اهانعبهنال كل زكا ملنم يف نوكب نا بحي اج اصعد وتب ارييض

 ِ ثلا طم رجم عام مدع نوري نيطايشلا نوكي نا عنتتميو ىجاص) احارزقم

 اؤاكولف هل فر افضردس كا كلا )وجو نراقم ملط خذشاو حز سما مزن انعام

 ماج مدح ل احين م حاس مع زززءلقما ذل اهل نير دج عيارعااس متم نقم
 اهيوتقل تف دي .نمرقلل]|ىللاب نيؤصتم ٍناكورمسهرحاو مرعب عاوس موعلال

 .طددلوقولاغلا اكد رعب اري رافت تق و ىف جاض ام فصتتيالة/لةملا] الو
 اومرقماسريرتتل فب نرش هلف ناو ليرمراشل نهر وتمت يقف هنوديرب
 عاصر مخيف فاشل لصنلا يف اذا ف تلال فحل اق هنالءللاق
 اطرم) دين ا هزم رض واو ار دبر صل | لمدقم نو موفب ما لامؤتسالا
 ةيزصولا عدتتم )هر يف لا هزيل م ديد يذلا نالذ ءايتين ١ زعجيصلاهب
 ىو ص وملا حملا ا با جلاد مارد نرمملا صفرو يلا :هليترم
 0 ررقنلاب جزعملا فصو نص نك, ل هيد الط وانما بببإ هر عض هإ ول رم
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 » || له فضلاخلو كاتي امهاالا تاءاهي ضتصنب) ق ءاكيع] دب و همالكذ

 7 || ناككرضت مالك زد فونصلا لإ ةرلا يلا طيبا "ةبسكد يلا اهيس نال :مقبا لا الا نع
 /” | 2 نيتاهجريضتملاوه مالك اذ نوتفن اننسملا عود و ماكل نهضت ف! نات ففانتسم

 * | م65 نا باوجاذنيضتنملاو احنا مزلب تلق نافن ضتللوه ازد" و نيتفن اسم
 [  اخ اهله و | رخجكلا, نمضتملاو للف انتسلل نم ةزحا وإ<يضهاب نهضتللدا

 ٠ | يكن مَ ام مالحلا بجاه نإ قرن اجاوب هاش وج غلا ضع هلاق
 : | .  الهرحب نجا "ارث ىلع ةشع هنال رهوبع مجرما ناكافاوانخوبشضحيهل اق يت

 ' |  تتناو ديزل قِجو لحاولك قو كابداملا كازيلل قااتلاو ىناذلاو ة/وصلا
 لعب قشاثم درهسا ةةصرؤتم ةييعث ا قغوم ةرعاو ةعرتمةيلئقهلوف
 4 ظ ريخاتلا كب لص اح .مازانلا لا همالكى تقم نا لاصطنغس !لب,ئرسيل ومرت

 9" رهن هيلو )لن ريرتتلا ني هرإ ندا ذكرمالا داطارسيل و مكرسلا سحيبربخ انل او

 . لاول ناوضسا(:ككه اعضنفاول هنا لقمع وس باوحب وهو هاون عرض خبل ل و
 لاو نكت لقال هان كولا ذاورازئقتلا ضورمموهزب :1) زكيياوةريرغت قهزص
 صوب ان حاملا لذ صاف هصالكن ييإصحيرل لكتملا نا اضيا كد لع

 "هع

 ءكناكو مدصملا] اف باويللاللا ولاوهاثا ْى انلاال باو ةفصعن ذرل ايجا)ا وسل

 نبالاق حارلا هننمنصلا نيكإ يملا رجيعرصتق !ةكرخ ا يلا لتلّيلا م نال

 نك لواؤعم نارتم ناسا (ىيف'رلمو نمرخب مسالل عير اؤاف فماصملا
 ناكذا ةلملا عيريز عدو ةعيلل مو نم هتيراص وح ايضام نامزلا ناكنا

 مو حرمإلقا نام و هرما ها ثنا الر لام هتيرام تح لزماح تناصر
 : هيلعم حاسصلاث دلاذ يرللك ةياغلارمالا نال يغاذهوو نامو.قيلا
 رخو انا نيمو تسيل هيب انعلا ادا كام و هت رمل ويل نا هتح ناكف

 رح

 و“ 7 اا وا . -
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 ا

 هاذ اض اغلا يف هترابعإعدراو صسارغاللا | )ل05 نيصويلا نه ءزج ع

 ليج يارلا للم يضا لل اريحا اعدم ياي وان خويك ضعي *
 'آ لاحاولا ظفعللا لول اىسالذ طشلل ا ةيايجنماصا ىنعملاد طمللا هبرح نم

 , نع اشفي الا اخولا نعال عيلان زج رعلاوملا لوك لا بسانملا

 ”هيزم ناعوب ىطمؤم هترّيلامربرثننلا د هيلا نعإ وسلا هتّلاص
 داوضم رع هيلا قنا ١ 3 ماج وع قاما عاماعل ١ "ةيضاظلا طع

 هنلا جازحاريخ نصل عملا ترديد نإب ل قفلا ارم وعضو
 ىلا ةراش اء مرد نام ويروه يزلا ئاصرلا نم ءانرولامراومسلاو

 /ةراشالل تضضو فرحان مزح ف ةرباطل] وذ و ناظم رم هعطغمز هنا يا هيا 92 ا 0
 ظ ميليلا هراخا نمي ناَبالا لوقلا ازد» بحاصر ادا نكشروؤتلا ناي 8 4

 لازلا ىلا ةراشا يقلب هناغرلا ظنللا ا هلول رص نا يل رانا نامزل ا هل وقل و /

 يزل نصإلا نم تور الاقو ئخملا يفلاق !لدبملا ىلإ ةرماشاريمطلابو ٠
 أمرعبامو نصزلا لعدعق او ةيياطاذةوارتبالا ف رعيرم ة صر ىو ناموإ

 |رتبالا نيعزم داوتط يت دوص اال اهل صادر تبم فذح دريس دل
 هل وقو وذ لكن نمو فا ديبالا وؤ لوقو نموهد ارّدنالا فرح ممنم كا
 ..اهيمومابل قنلاانأ# فعضو را دحر انخ ويش نوعي هلا قو ملاحة ىف او
 4 ' ينوب اند ةييظنَم يو ناطتسالا هطّش ياردغتو )صلو ص فرحلا
 ردغنميوعي يزذ كذا ع ةعطتق عزمنا يعي دال هنا ايمو يلفلاوهامإع
 نا ثءاكتلا ال ,هردخ رم لذ يو ن غليل ومرلا قليلا نا نص و يلد
 هيا نادل صوتي لارسال اكو هيلاح دي لن د بوبر الاىس كيل وهلا "كر جراشلا



 ا ا

 -دملاحتادل تاكو هلاب قعملا ف كاصملا هدرا كن اهني | ةرحاو ةلهيلح

 نكي لنع دنالطبل ن[برل هزعتاديلا خانه يهد طب يلع نو شم تاكل
 لماحوهو فعمل ةليجزم دإ يصحب لاب فنصملا هلاقامع باجيذلا
 جالا ؤ خلل خب 'ن عضو نا ويبتل ملح ن كسلاح هتنلاعمالكل اروقلاذ انه
 باريمالاف نامو نم هدي ام وز اههرعب امو لنم وز هاما نموا

 . اوهلعمالللا نوني الذ هل يبن اطجنرلا مرعل ىشسيرببا 2! اكل عبس عضم

 ناتفن اننص نينا سطع إشعال نك ضن. لف يا امحا باوج ور حا وةلهج

 :ككازابب هنن نسم شين جان مالكو :ةذداننم ةرحاوروجحا ىهعرملكلا نا
 يللا اعز نحن [كئباذ اهررص فزاح دايما ناضم فر ظز لا لوالا ىلع

 لوول ة صن امو ومدإج لا نادل لعدن ا يبو ”يزدانتتسم ةدحاو ةاجسمالل "ف

 هناوظرتفف نيوتناننسع وتاج ارب لضؤتلاو ةقداتسم انوككانركزل اهل عوف
 ممهزك] ولا نيزدوكا نص نيتنيلطا دا ةفف اسم ناحاو ةارجال انجري .

 ,.. امال فاضلا داعاذريضلاوديشت مزحا يلا ل لنا هلوق ملال قاذلاو
 يبل هذايلا داش هلل ذ مره موقلا ماقو دل قاع حيا يضنرل هيلا فاضل نما زل اكنا«

 ماعلا نس فلعل نا هضرعرييطف درتي تنزل زكناكل ذا ادحا والام
 9/ملوالا هالاجل يناذل نم فز ىلإ )انا نحاول ذم هز يكن عرج رن ١
 بنل لذا إل ح بصن عضومق م! لوقلا عاما ها تءاهتكلا وفر طل باب نم
 هسجول يوفصعنباو فاديتسالا ل لاوجيدنا عمو زول لوقوعراللوع
 ءاوردل اذتسالالاهماةلخ ف الكلف يجول ادإذصللا نمي ا كاخلا خلا فراق

 ِن

  تاللقوجو لن نكن الخ /وؤلا ماقول ذالا ناريس النقى احو ارع الخ
 ردع عش ا/و ةقصتإ لاذ ازبز !وسيا ل احر ئاجت لق ناف ىوفصعن !درجواو

 ا 8



 دففلدلا نال هفص الز اوم ناءاغا هينع لال ىلعارب نمل والاب نإ

 ةشلثلا صادق وول لع] )دانك ةمالا ورعب الذ تاشالا قايس شوهالااماع

 تإيطازم ؛زجازهوسو هيبتا [خملادا تلت ! نوكسب اهتم فين ا نعي رتحا
 ةلللإ وق انهاارعى بيلو هدر وم هيصم هس مالك وجو !”دزإثلل حضنب الما ماو
 ديم العلا ضيؤا اد ئصامرلالاف 'يتغللا يندزنصديبارتبالا قحرعب ةعقفاولا

 .لعااذم حامل ماعرج لوقا وادإهلزف الد نابرج عنزتم | هب ةيارّسالاةج

 كانت إيل نب نم وةيبارت حفر الجا كن وحرع ةاجلان !:طاقلا نافالوا
 يبل وال عفاولادإ لين انيتسا دعت ةيبإ رتباطإاب لوملاتب عت دييارتب قحكرب

 هيبوتسمدنباو جاجا !نعلتلا ضنصلاا ايس يت ا تلال زد» يلف الل رجا

 ىقحزتيو اسهل نح قؤل امن ل افرج عضومزو دييازشإالا يفحر د ةلاجل نا
 زئادلاةرزلا الا اهرع عمي للتو هلك الا (هرعب عقبال د» ناانلق طرا
 ن اننمنصلا ]تف نص خماصرل ا عؤشسلا هب در اهانخ وبس عب طونعا ل يدنا

 ٌريخإلتبم إىل هلوفو اسعاد و هب هيلعدري يكد داش اوني دعم عزام
 تالاف هلوق ةرهاظ كاك جيرملا راص ار ىتبملاا ررسرب رعب و ةإضا نمو

 و اهيمزم جت تو حيرجو جر ديف عجرتفلا ”داجدب اه وكسر جيتا
 هيلا ناضمو هيف ةيفاضلل هيف اباودارغب دون هك هامل الارلا عِش ةلجدو

 ادتبلا يلا فاضم دِإَجر ن لوضتغيكا رض و اردبملا ىلاري اعرب جلا ناره اظ

 .: راهفلا# هيلا ناضم ظل وررقنلاو ار ا اهنها مالك اف نا با ويل ورسكعلبرهاللا نا عم

 نوكوهو وكرم با ىلا نياحة راشنما روهيجطليس » ىمازس» دف ظفللا يل اع
 لفل: ديروبب ىولطربخ نأ محايل ارتص ندا ها يلا + ةفدادسم دلل
 . نضالرلا َنانماضل (وكأل لكارتتعتلا دو هداصدرل جماشا ف اسيل يا د زؤاضيلا



 و
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 : هنو ذوظن از هْقِرِج نافاوذعو حيل وت هل ونكمل ىفوا ذم اهتنرمسا تااقاوس
 . دلال زها باري فوج عضوم از كتبك رجتهفنا سس ة لل نإ كلر
 لج ةذاولا 3 ل وول نا هب اشي وو ارب ١ ئرحا مارش !هنالو لاو و يوب ممل ةيبشلاب

  يفبمامرا ال جوملا دب درامنع ب اهيا دس هرج حسو ع روب هل نلعديارجبالا تح
 ىنصامرلا مالك نعاضلا هباوو 1 دام هدووس,وررااو ؟اجزلا نع فن صلل)هلنم

 الم مزاد حت اكو 3 نان لاوس باويسييملا ماشا هؤنحا يلا ورعل اودأو#

 ايلا هيرحا م وحرب»ل ف غلاصر غن رص نإ يليه لوريم نوكناكمنال سريع

 بيبلاا طنا نم مرش و| ذي طع نمل هيبسوزلا قيطعنلا قتئا يا هيدببس

 ناودوق ركون قزم توزن عتقفإ الد بيشه
 ل ما هاما تُراكاوس تاو ضللاخت ابا نهاظنلا هاذو يتيزحا لالخ

 همإك)يِقل نا نسإلا ن اطفرمول ولا قييلقتلا مزج دام اعرجس تناكن اانا

 ةااملاكخ وحرر عتلاو ىل دزمم]يو اتيف نإ ليمن نا فعلا ع دوت
 نعةممْف فدصملا م الث لعدارب اوه مرخا ىلا قيلعتلا نيشان ١

 فطكيإيو |: نام و هل قيلعتلاب ن الويب امهن دي وتسمد نياد جاجا

 اهطعرص نالذ نيافلاما وهز وف زج زكا ع ته يقايلا تا لبوه هرج هدرفم اع

 راععيف نإ جادو ياعهبقاب الل م ف هرهاظ خا يلا | تلف ةلماعاوبا

 راب يفر ككس لاه نان! لا هن !!لهنم هضوعبلا قل نا بسانملا هلوال هياوح

 الماك[ لجواوسد 5ةصدرؤملاب إد وانا نازص الو درغملاب اههيوانل داولا كي

مو دال ةءوصاو سارا رع ام نوكب كباس ادوجو عملا
 ة2و+و مزدعع

لطعازهو ءككسريعنمو درملاب (ميواخ نر الل عو هقبقح لج رام وكي
) 

 كسلا

20000 

٠ 

١ 

 ا



 دوفامظنل أبتتعاردمضل ايضا كك هي الام ءلوقلعا هدداو هوبا اسوي نم وكلا
 مسالا نادي لص ةعئاولا لذ اضامارصتلءاكذ جر كاداذر وصوم

 زفاغ )ب هلذملا قبال اغلا نا يلا عماشالل ءرككو لهن مل وباقل قاوصوم

 ياا ل لحد لوصيملاوءل دهب صرتعب نا سد الف درهشاذ ا نايبلارصمل

 اونا مناص هل كولذاز وعلا انه عدل لح الذ هنلص عم ) وصوم ا اصاو

 عنتم رذو دترص عم دف ايهنبانولوصوملا قاهر حا نبعفرارثوم رحاو لماع
 ناكو هنامدا صا حو تندر يلا راش هرثحا يللا باعال ام وم ظايلرب هلوق

 نيكي هج عولورلتم دا) وصوملا ىف بار حنا ارهرظي مما هناص مز وصوملا |
 ريغ ةفنيافلا ”ديالاب لا تسال نارغ هير رظرف هنا عمرنجالا با طسولا قبرعالا
 لوايدلوف هقيفجو شمالي ذم :دزؤسعو»و نر فبص نرش ىلل رذع نازل ذا هلراسم

 كك اا6نااماو ةقتشمةنإصلا تاكاذا اردو هداص؛رج كيا ىرصملاب هلاص عم

 بوضع صم ون لص عم نيإلل نم اها وكيف لما دز ناب داون ناماج
 بتثاماو فنصلا اذ ارسا ردزم نوكيا ناك رصم نما او لزنتهي لسا وع
 "وميديا انالو هلإحالسسالا نمرلبو نيل ةلزنم مال يا اهي حالناحرح
 لوفلااوفلطاةعاملل نا وهو ثدجبانليهو ىقيمامرلا هيارعا اهل نوكيؤحر نم
 هلص توا ةاهليكادز دزم نواب ل ! فيو بارعال نما )صال ةلصلا لج داب

 ,((9 نايل تلال عو إو, ملينا كتوصم عموزمس الا نوكي ك,راكناب لوغلياعدمإلا
 ,ا؟جنراو نشضخالا هلوتل اكعراضم تاذد يلد تاك نال يد ةعلا زوج ا

 كرغملا عقوم أحق و باعملا نم [ تأ 3 نوكت ةلادل ةزد» ينةلصلاةإحناف
 دمهالظاح وكلا إىل نام وذي لازوخدتسي نازي دا فلان و ضب همانو يذلا
 يكل ةاكيىقوم تعفو ن»دإ عاهل دزملاهق مت عف د ةحركولاة رمال ممالك 3 ةلخاو



 ١ | هيشوؤلاهياباشااك ةرعاتلا ف وحدو ضال اىإيقتسا ىلا عاتجي لذ مادعاق يف هلخا>
 /) | مقوم ةوقاود ء]ذاغاو بارعالا نما عادل لزملا عقوم هنتر دلك ناهض
 : | دولا عقومتةفوقإلا +.( (نافرلسولو ةيعالا تالوصولا ناجم ةلاصالا قي دز
 ١“ |  (ناه)نمةبراعلا قرط هيف يزلا بزعهلاو هل الل اة ؤههينلا :ملادر هدايا

 ] نينار هإعالداد ناسسامادرب كبح ند نييسم لدالا ضعب ءلكزب را ل .ريعوعم الا اك لاؤعب ةيراولا قير خصب مزعارش ةضرطل روصو تنام
 نيدؤم اناماوسيا نادي ندب ةهضّرعملا ه3 و نايل اهزمانلوهاعيا تلاجؤبمهككذ دو

 كاوا زحاوة لج ةلضرعلا 3م لل تاكاوسو عم ندئاصتم ديا جاناكو !ةممجو
 نابت زاب نا عمق واج امز اليملاريغ م 53 لدزرتحا سيمر الدم باشا(
 هلثراز الارارتحاب "دينا عج ازحال نيبال اي ضتعي لو هلوف طايتر !اىزجتريباا شم
 نمالزنا امزاف' :دءاضملا نرحو نعل! نصرإلب نشرت حاضعب نا ضعي |صفنملا
 نلزنم ايللزنتت ن ايدلاصقاالا+.ىلاررضاا يصرسو امن تعي ١ هزي نإزنم ةييبلا
 هخياكيتتملا دلوق دول« ةلزنم لجوبا نير قمل, داهلا معا مدح ريل
 ع :نافبجابةضتعس دلعي هاذ رع راكب هاذ نمسا قلل وحن“ حاملا
 1 0001017 جاو نسال امن ول خلا نان اوقاكشبل هارب زعم
 ' ابسدع ب ثداوللو نيكروارفو هاو هساو مركا وعر عافلا بين <13
 لوياو جاميرال فارطا ةدنسالاو «ةرثكا جبل ظني دهيم و درل ا زازا ثدا ول نعالو
 يئمامالالاق ”هضرتعم نر ثراويلاش )حو دعم حالسا/ يذل اود ل نع بج
 ازرهيدل ف ناذ فانييسالال هدضرتعملا يللي ةنرشلا و اولا نجل (هاظلاو
 كللأكو ىلإ ازحا نعي ١ اةضرتع حربها عةرفؤمزصالا ينالها لذ دعتسوم
 ِ انلاثزإنا هيلع تناك اعانإلب اهيل <ييثا و تمرذْم قاندتمالا ينبح

 اهلا



[1 

 هنذ) لل هرمه نام تل خل ان هونل هلوشل يلوا ناكانجلا نه دركواف ناسا

 سا فيفا ملل
 ارنعالا لا يغملا قرر قد نيستا اللب حلا نعرسا صاردعالاا اره

 مدا ككواو ةناعرلخ هضرتعملا فرت نوكيدال ىادل ناعصاضي "هيي هلة
 (ومورملا مدزملانره هن البز نكم نوادل) سطل ينوك ةطرتعملا فيرعل و ليسا

 لصتد ينم مومل دؤصو واعر جاها هبرعاريش زال غوعب تافصال هلق
 لقلاو ةراعتسالا كرت ابهر وبظزه عنم لقمع ةةرككي م وربما فص و لوكا
 قران ارملا ناب يلف“ ١2) طع هناق ةنسا داو حمزرعاو هلو رب فاه

 _مونلا عيمجم نوكيا ةفنس اها ضعب حارا نم زلإللو مولا ةزسا ضع
 ال داذهنم معا ىاذلا ذ اؤماضبا مضل اق وانشوب يرضع هلاث انك السلا

 أحامرا حارلسلامنم كارفانلاو حاصرالا طعم ناو افا والا نا «لكذو

 باتل لد قوت سملاريمضل | هرخخا ىلا] لت و ذوهرلاو تاربب و ها فا هوغو
 نلددو نإ لب دل وفد قلتم اكل ايداع هفصا اولد ناث)عنم (قيهو )عافلا

 لقول نما اعتسالا وهاماح الزم د 5:15 يصو)س دل درجوو كتف لج ادا
 دج مال ا وقءاجساذ يه لت عد نما رج هزصا طار ءادلا ند خوف ةدالاخ جمس

 يلا 200 © / ا

 بست للع الازد اذ لاعئابر جروب امو بصخب انين إ) نس اولا فا هسيسل ٠ ١

 نلشإلا الا خوجررطلو قزيطلا ف! كز الاوهوأمينم هكورنملا وجد صاج وهو
 مالو دلاو نول ا بوص نفاذ !لم رب رشلا عيل اوه ثييللاو هدالخر م او
 ١> عفط تنم بانا يكوتسملا امو ابصلاو برذعملا ةديبح نم لاي جيب
 ميس تيبلا كلاذلاو يلتنلا حاز نم باع مكرر لاو !هيملا ولا يونس |
 ةضرتعم ) متو ذرخولا د وز اسلازو ل تاذنل احا وه و”دحونفم ةزباش "ةنكاس
 ريضلا نا باولو ىضلاو ل حافلا بيات نيلي يق ن اف هلوعفمرإىفلا نين.
< 0 



 مذ لاهل( ضارغعالا نإ مث وعذملاو [ونل !نيابرطارتعاما ن اهفارااسجن كا
 مايالاو نييفودل وف لاستلا ن)ءادوهد نجينتلا الو ليزسلا نويل
 موييفملا ؛ برن لعرباع هنلا عيقريضلا و دزعتوإ ياؤشلاب نراعي

 ةنئتعمؤنلاب نوذني مايال زقلعو باو عرببتت نطع حياؤاو بالون نم ٠
 راوغاو نييشساع ةئق اواص هزصا امه اصو ايل وفاز | ليس كلا !(ضارتتسالاو
 أننييه وكب واظهار ابتحاب العري اعج ,زمللرييضلا 5ريال و١ »تبل لعرب اعزكم

 باينم رصف ميا هلام هر رزامر ادي ؟صمسا ىو ورا و كخي تنضو

 يئيماملا هلق اربح هنص تمص نعت زجلا تان نقف ف ازلا نةننائرد

 يلابدبعب كيج تا اهل هضغب نمهوتيإم عذرل" هضراعم اهولود ههدا:ةلمد

 تاذاو عفت نإو اواعنت ل ناو هوي: لستلاو نديبتلا اضل /مالكل ازدستا
 نالوكا5ا عزانتلا باب نمريدو ولعفل مهلا هاساع ناد كلا يف ةنطماعيلر انا

 اددوجو ع وريطادر ايلف يكل ليتل ه)ةناف ءاكك مع نما فالخريح
 ظ يال و ونالاه نارام وعلا يزد يلا نال :]15و6باوجلذ
 "يمقن ناناعو نكلالخ ١ « نأ هيبطنب هلاصي ا عيموا د)ةملا اهناعناف
 عنو رمرفن له يردي ال هنا اا واحضر ناف هك فذ نإيبتلل يصارتحلاو
 كلام نري .كيباو يذلا هكاة دو ديلح ن ور رياك مان  نيدفرم عمل

 8 5 كبباو وهو ينتاب ضارتعالاو هتلصإ فويل وصوما سال رينا وشبم ْ
 ملماإ)عفو [كببأب قار وتعلاوواولا عمري مجالا اوجم كرا سعستلا
 'ةلصااارحا نبانو هل ج”ةبوعنلل أميسااهو إيلا بم ض اراعإلاو ضنابامدإدمو

 را عل وتسو ابعبإلا ةاصدإ ليو ةريخلو زبص و ارةبموو و نضال
 انه ق ناؤذرصا يح نسبة ضرتعم نيز مك هلك فوزحمو روك يلج

 نم 4

 ملل
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 هل عخرصخحا زو ريحا هكاذ نبال موش دق وربما واراتبلل نيب ارنا ةجججزم
 هاواكوم ثلانالث» تيلو ظللا اله دلو عتنبإعاذ نيافلا تيا حالا تيلايش عنيا ولع ٠

 حارصلا يفد فنمعي انف ضؤرعلا | ةأمو نجت رصاز .ةاؤشع تاطوا دونا ورق اخاونع
 هععتوا اي هربغ|!ذ| و ر(ذكو اسيا مارما يا دهضو داو! رقفب و عبو اصوارغلاقي
 دزمألف لحنا هنفصو فوصوملاو هلة ئهلا ةيطاحن موتا ةيلبوا؛ تيقدب

 .. ههيامد»-اهوغبشلا ناءاضتقملاهي هذ هتطصو فومومل :رعبو يا هيل علوالا هلالدا

 باب ةيلاطيرب اعرب مضلا هخا للان هن اعر» و داوةرد بيبا رج ضارتعالاورعاو ىث
 رصخدلا ةرحا يلإ تنل هنا ووه ارب مدي يزلاو هل و غرحإإل ىسنعل هناو ديال اكواالاك

 دلو +اوجودا فطري وصلا دوعيهوتب اليل ك5 نع) عشا كو متل هناووه )وني لا
 ب5 فوصول نب دل وف ياوض يا فوز رتبي ر بخ بازل لح ششلاو نعنلا قل طإع
 "فاضي ةضرتع“يا :دإج ماهم هل ليزا ناروكدلا ناضازيعالا ليعرف هد
 ياسا ادار اوه ردا ن ككورمإل سف قاصر اريحا! نه ضارتعالا درك
 كلارا يرشخلا نعي هزانتصلل نحيت ثنا/ :ل[ 3 ودارلا لإ ليام دمالك

 |: ريكو هيلعير 1و بيسك إياجمدحاو ضارتعلا ناضارتحا "لهقاولا يف
 نانمارتعا نمل يف يذلا نا دملفامإعينننصمل اجت لع تدالا وكنت
 اودكولعتم مو اور اىليإ عيال انالح هن صللللاةرخا و نا "حازم لوا ف

 مررتق فور ىعإ ىنل )ررعمافالخدا)از رضلضد ضرب صو هذ ادب وقم مالاو
 غ هيلعراواةللاؤز بح و هعنم ينلاةجراشلا .كك هيلا"ةفل |خلا >انساباشلاخ
 ؟اسا مرهال والا بيضالاو هذ لح لوطا ف يملا ذا رم ىسص اىؤيدزكو كانملاخ

 وكلا اخملا نيا ةءاشلااذلا ناكسا+ جيراننا اةركوكصد ملا ناب ضلكتنلا يللا لعل

 أهيل ناب [نطرتحا رق هن ؛ةيككساتلا تاكا ل ضطارتحمالا وراق ام نوكيا كب



 اع ةؤوطعم وكول "هلل ني زءارتعا:لفرضلا ة:ق لعامل هامالكن موه ابا
 .اضارتحإؤ فقاولا وسلا مد عج ىإ يرش حلل اهالخ تن صلاة زتنرصللا نر
 اقناننلاهاح ا عزفرتعا هناذ نارمعلا ةومنا من الخج ناض .ارتعا هزا عمأرحإو

 ' لعّيلاو نيالا اي يالقل الا هيا لآ بالو نيضول اقام ندب قرفلا اه

 و فخ افي ققاول "ديا الع دب ضضرتتحم او ناي فولاذ

 افرنارتاعملا يزضيا هنا نمط وه ام لطارتعالا ققح 3 نويت هلو ا
 يعدرلا درب رانا وق ناووكرظيريرتتلا نب مومسنملا باوجرك>زجبالا هزمذ شوه
 لالالا باوصلاو سوك رضا ناضل دارتعل ل رجلا هيا ق يزلانا فضلا

 هقهاولا نؤمللام نالخغن اضرتع( ريتا راو نا ارتعان اعل ادازهلا نا

 لّفملال نإ نمزكا هضاراعجلا وجمعضصللا] فاهرحا نارما نرد املع] لو

 ل3 نضارت حالا جرتتلا وة قاولا ةربوماف يرسل هلق اعزب اننا زمارتعالا وردت ليم

 3 هلوت ناضرتعمناتلجج ا« ينخرلالاقر اه ف ذل از فاير ص
 3 اقلاؤي دينانلا ةيالا نيرلا نو ظويماقلا يدوأع مت نوفعتوا حل

 ”دبومسنم نإ ةليرحنفنلا هازق يت نيولرحاو ضارتعلال نا جامهمزكن اناا

 «لررمتو مر ننال ةرسلل يفعنزءرصمر فلل اقل كيلا حاشا الفرن لا
 ةرمشملاو هلوذ هول ومدارملا ن يك ظل ع درو اذ رككلذ ١ فيري بطلا وأ "دج ارا نإ
 هللا نكيواقلطم درويش فلانا نموه اذا :ساشا ورخا يلا

 يقاوم تنصئااا قادير صا( ينل سنا يفلا عسفملاوه بتاعللا نا نيف فوعنل دانه

 33 يبا دو 4 يلع هذرص بام ولع فيرغأ مور ع نت ررلو هرللام فلق
 ةنناعتؤ دوو ذا ناسحالا الا نانا اجا .نو#و يك ضما الز ىلا ف مهنا

 دلاقإلمأ وضد باعالا نمر عايل نوكباللا مولنم يك نما نم َرإنامةقينمل

 ميمامرلا



 ين ةاضما دش لافتسالا باي قرشا كللل جز م اضيإ «[رعبرلاة و ىنصاسرلا

 هاري ملالاقو يأن هاض# يثل ىلل ضمان ماديرنصل محايل ماقال قش
 يللا كسلا ةقباسلاالو عزب دنلف بعدل نم اهلو صل ين !ةالتاضنلاب
 ”ةر. لطلب ةيهالل حوعلل ةقيقمملب داملاف هيلث كنلا ظفلل وعملي هيظامةقيقتل هلوق
 كيلاؤ منال ككذو انعم ىف هنضيقح ضو م ا ئكل لوف ةزثمالا نم قايام
 ككذ مغ قولا اةواعم نا ال وو وسم 7 ولاماق يزل اج زرق نه

 *يموعا/ ومال موقنز يفيد موقمزو تلا يا رورطنو ةاوصمهليف
 فضل ل وقلونهف داري مل هللا مرمالض]لبلاو ريسمتلا] محيامز واي اما زف

 وان وز كع] وقل لل ويس وككلاو نيج )ركذر يزيل مح افطا عيش ىف
 انيكك نا لوعو ينوؤن ا .ككع مالس باياكزم مهيحن وحضر .ياو الوزن هلا ح
 ”اوجيلا ءاشا يردوصا دل نكرم جس نيب ة فرك ماوس دف و عزا يلا
 اكالاي لارا وربخ يوما او سا تيجو شا مايغتسالا ذل رين )اوس

 انوشضعبلاق ةؤصلا ينوه غيل ماتسالاوأضي اريخ ماغتسالا ةرهجتلا ل اخاف
 يانتالس اجلا ودل ودؤنلا انه] هن الأكزماا جرسفمم امينمالا »اجو دلال ويف

 نطيل ثيحبا>واعحو ؟,اذخنطاو غلاب هانعم 3 «ركز عماورس ف عم امة نافؤزلا
 كا مايفتسالا امج ارباع ريضلا مزمل يع -)اريإوهو هل زج اشل ريحا

 وباوهنم وب طيز تارحو ءاؤئترغمنم دجج) اربااءزمإ) دبع وكوملا هلله يا
 البلا صوارضوه وار رشولا نوكر نا هييوبيس' وسور زوم نب تودو مرقم ربت

 يمدد. اتا دز امال سيتا
 "5 لوبلا ظفل لع مردتلا نعيولعمم (ينتاس حا نداذو ناقرعلا دياوفي)ب يرحب

 ليقل» ايؤنس الااولووم« قاف عقر اذ هلا هينداضإب مرصلا هلا يوكستسلا هب شل



 رين ةيامزافاو لف نيف رمي يوعتيدل نيالا ناو واب ذدر تع
 تل ٍنودكا ذزع ما ةيالاوهنا مريع هرج يارا ساملا يوت لال هلق وجلاوللو
 اسال وهسسإ ضف نلا كك ناكل اليا ناك ناديت وهو تملا ناب ماتسد
 عوني ذاتيتسا ةقلاتسص وكلا -دإ ل ز هو ىف نوحي دز ادمالكر هاغو ينل
 هي نما ةيعكككا ل جرا متدلوف فلق زاوريبهلا|ب اقص ىانيتسالا نا نمصلل ماك
 انلادازباز« عع و دقداتص قوة ضم )ل ونم وادا جال نر ودعوت لإ باع ن م
 :لهللا ن انيتمالا قايالويضضنلا ناين ضل رعب كلا هجوآ:و وك ةوكزملا دبالا

 نيب عمل هردقما وس باوهتييجعز وعلا ىو ءرسمب ايف ص شل يحل ايتعلبة ضم
 ننصلاد ريض رمازهزثمز ديلا فاضل نم ايان اهل ولا لاق ءاوقرحا هللا وريششلا
 جاع ريو هيلع ضارتحاالذا ولخو اوم الاحامدعجاملا هنالءزكذو ربجردغلة بلا نإ نع
 نيللي بصاعدلااق كادر قرب نق يلاريتتحا/+ نيرلانماتن كولؤارقريتن دك
 فاه يزلا هيل اوه فسيضا ايس) ىف ا تأ ول ور ييضلاا نم تيرم ةيلاخلو
 ثيطا يزلا ديلا ف انصملا نمرن ل فتل او ريضل زب اك زاد درع صرعع لرجل هؤص

 لج نا مع ايؤدل قام ينارباع هيلا هلوق قريمنحل اذ هيل! ف اضلل مذ يلا فاضملا
 نالوا ةهصدللا ياهلا اذداوق ماعم جورجيا اهليف فاضل نا رعب الذيل ايلا ف
 نأ ملا مهدا نفاخ شا ىصدقلح ممكن ملال ايوعفم وار علف ير باص ن اهل ةدص
 هقاؤفلل كلاق نوكت امسح مرذ هنوت نم ظ مدا ارساظ |بنع هب حلزوعليار اتعاب مهب
 نطرم ئسح,رذ هز وكر عنإ ها طفل ضاظ ده يطعي ام ماس عاب مدارج هرجامو.

 كف ةداعلار قسم نع جوليو مدا نايكي ناش نا ياينعللرابتعإبلب نوكأ"
 ينال ةدكزا و دوكيدنكداوقيل فا محلخس نإ نبدا 3يْعلا نالوب نبدا ولا وه
 كلهلل باول ا نامؤللع ن ووش يا نونمؤب دل جمرتن اكن اصو هقلخخ



 هل راو و هيب يا عْق اولا يئاربرّهتلاو ةشامرلا ا ”نيظل ادع لوقو

 م ةددإو د يق فوز ىملايعار هن ]ل )ونون سما هاف عائدا و
 ٠ يعل اقحر 4:11) 9 قر اهلادوجو عم اذ زداعفزلا )صحم ىضايلا ”

 انعام ن وكي نا ب6 قر اذل ناب امه دري و الي ابلخالا اصب الالكو هب

 تمؤيلاالك لا لوعنمملا نا الواو هذ نعطيا هع در ابحاللساو كلي

 مت موبار موكب درا "ليلا هرع لأ قت اقح

 ءرم نخب فادولا مرنحا يلوي نا رع تاركللا َّق رق :نضانلاف فتصل (ف

 قاؤنسالا لسقن لو الا نوك و قبلا امر عاتتجما عضل | اهعمزماعلا 45ن ام

 جدع وزال وجوز ورلع د زين انلاو عير مل منح مول لوعنالو اضن
 ريق يه: عمايل وحرس هناؤيلاب نيازلا نسري رعب اعل والا نا هيل

 معانا ملف ضال ن هازل و ضق اغلاق ةندرل مورا وبكت
 لسبكياع مءاشلا] اق درر كج سل ةدئاثلاو بيكرتلا نص نعم ينعم وك ض

 ميلا عال )انللا ]ف جص ب صنتلا نا ىوبظلا نيد هضي.فرعلا ىصيصنتلا

 ىلإ اًرحالا عم وعملا ياحلو طفلا نوك نويضلاو حابس حالا مدعوم

 فتصلللاق دوك راح هيلا م(يف عما دحاولا ابهر اوارلوقرغا
 موهدنعلا نضر مات ايقاودلاوضف موز هالو اياب ضمالالخ الفزع
 مالا لاولا هرم الا باوج انف اب ضرال/يياجوتس هد ها وق مرإتلا هرجصلا
 العر توصاوعلاو جلا يماعر ب صضولا ند« دفا يقاولا»

 ياماما و نيالا تقدر يس مبا( هاف ةييبصطل نصباضا
 توك ن ١ نيكو نيبطاهلابرللا نقف امص هلئؤحو صسشعلا قا ٠

 ]يو جرا ااق ىييبلا يردداش الو يبشبصو هلاحب رقسلل مسالا
 آل

 اه نا



 مايباوج

 ليسرعار وج وهنا ووب (يخد وجوهكم نوكيا ذه قدم نجي آ
 : لوصفللا لح تزخالبلا لاقتل نا نسحالا)(ذاؤ,لأ يكريلو صاصتنحالا

/ 

 رشمالوال قل نما نالوجب اردو اذهان عطار ناتسا
 هوقركسالرم  هناذ نانا قرمالا فال خيرا نحيي ىلا هذيلا بلص اخص
 ١ يطال ض اضن هلو هر اهون ىإ ركل بعل ماللاو ىلالاّميِف انلا

5 000 0 | 
 ١ نان دعم ضعمل |ياع دلخ ا دب اهرب هم ناو لعأه دراغ] وعول همز

 نوليالف دمز جر عاصف و ةرعإعر>ري لذ عراضملا )حت صق :يهاذلا
 اضملاب ةضلض تسلا بانا ديدانلا تالخنإ ف ابوصنم الو اعوورمابعم

 ضع يق :كهافرصا عيراوهو تنصملا]ا (قلطم *.ضانلا ىلا ئييشلاب د 1غ الاو

 ركؤتلا ور وجيئزحا ذل دورعملا نال د رعلا ثفئانو تعبي (مضعب قد عشلا
 الريل وضولاب فا ةيمسالا ا هللب صتضح هل وذ نحوي ضعب لاق ثين اتلاو

 بهذو مءاتالاق يلف اجالا ن وكب ألا انسسح ن اطل قبس اكد كلذ ىوقول و

 نمت[ هج عييجبص انها فنصللا هلاواص نا ءاضتنقم عزتإإلا يب وبيبس

 ١ قزتسم نإ هاظلاو نالوا ءاشا منمو رإ يف نوكيد هب وبيس بهرماعال

 بهذ عراح اينساص ناكل هلال( و دوجوم انا لوا يا تنصل ا لو درك ذ ف
 ثااقيف اعومرم عمورمرجم دراج نب ىلا ذارب لفنلا | ليه رول مل هي وبيس

 ينعتتبذا ظن اذه فنك وتبملا عفرب حد مسح ةريّرش مرد ءلكبسح
 ريغخلا ١) نييبه دلع نايا عم هب. وبيس يه زمزم هنمربإ ركذام نا

 ١ بايجترا نك هقيبس اهيل جراشلا حرصرق وا ىهيعاونبالاب عقرمل حم

 لاصتللا مماق ىلا عجب ىشفضسالا بظدم اه هل نو يف راشسالا مسا نإ
08 



 ْ يهمل اغا اها هنم و دلو نوكتو سطس برحازاهو |صقنملا ماهم

 يا ملوقو ةموكرملا ةماقاللمريلاره نا جوتي از هن لااا و شنقحالا
 اعمل ن اناغلا عراضملابل ومين حاف دل د ىجعملا نيب ان دو انا اول

 نالرخو نا > وصتعملاذ دوعن هايترلا ف هوح ات نا مولعمزال عم اضملاواع

  لابصتسالاف وعل افارهسو يرضوت يال الهو نتا | جىوعللاو ماع
 يا اقول نسحالا ىلا نم هلوثرهاظ م ((ونسالا و صولا نعي ف لاو اضنا

 . بمانملا ن اع اي لاو من اه رنه اضارفعلا نورض هل وص هإ 3 مؤ انا نوكنم
 "25ه وقلاص نويضم) , ني قدعم دإ قرنا قعب نوضمف) وهن نإ 31

 هيفام نوربيإمو مكرورص خلص ن وخاص ن نعمل وعل نا يلبوالا ناك
 قاهافحا هنووطم و ةانكدام بار باول وه هنوربت هاهن يضحام سيلا

 هبي ابب هبل ودام نو« هه ف ةفاضالا تيل هواوي او مووصلا
 < ن يضم وصختلاقل لوالا ةعرطوؤ ىشمو هياولا ن وهم هل و ياك ١

 مزتلا ناو هل وق لحاد اوارصاو (يولسا يككر لف هب [لياو إو رضلا قناه ١

 ةيطرتلا نإ يبا معو لانو هنعلايلالب باسالارب نعت ىلا ةءاشا تسيبل
 7 حنا ةري عل لا وبس ٍباورجإلا ةءاشا علا ىلا نزلا هل ف نسح ن6

 ٍفاصعس ام اكعان ! ءانظتمل "يندحو عب تيضا اذار صللاذ١ عش

 وصتعملا نإب ميلا ب اج افزع اماكسا ادي نال , لنك داون يلوا مرج
 قرع ىا نيلعف مزيل ا نيس صمم اق صاح ل الا يلب مهن ضاع
 اضارمالا ضو علاق هات 'نييسالا ءريفلا مزج ”لاصالا

 . هروص ماش يول مز اناراق نلعب نمار وجدا لع وكانا
 عراضصملا عفر اناني ءلكعو اضاع باوجمل ؟اعر اصف طرتسلا نام دام
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 , | ١ ”نلظالخ 4 ما اني طزتلا وك ااوهس نسم يطا طارجب ع اول 4
 , || ]كفو مزاهلو بعانلا نعو تيل عوورم هبنعا فلاي و 1[ ريع
 0 مرج قو مز اهلليؤ بصانلا نع هدول عوفرم هلك فِ ناو منج
 . | م هدرا عوورم ناكملظفل قرت وب ملال ل ماعلا نا با لذ ضق انتم
 , (| 0م هلف نيرابتعاي همرع هز ىلافزم اعلا دوج هر اتعاب اهلل
 ,ا) ٠ أيلايلا ناشالا طقس ملو لبازع نه و نو ان نإ ىلا ماشا ن طمس نم
 . لئالاخ مال اهالا حو هلق ةلمذ سل كىزف ةركلاب اهي عم
 نص( ىلا حض يوام حا مصل ١ تيلاعلا مها و ندنبصللا ل اق ضاوناعا
 لاقل علا اهلا ريشتلا و اهاكوامدز اجلا ىهويكمازواميلاو ةماإ

 0 مابا وحا مكسما نا هل و يمَسلا ندهن ار ايقاع تيولع انيبا

 ا مىاثلالاق هريخرحا سما هرب فن نو رك طرشلا ناوبحو

 | ةفازؤذامل ركيوباو نايصرعملا تليطْتلل زتجخلاو ياركملا و ناصر وو
 ١ رالد اوشن ندوملل قو ميلا يرش و نونل زي ركل اق
 . اطالع ناورك ناو نيمرلل ةزق اني نعم ا ح موف هرجواع رو ام رجوع
 نيماال ارو ميلا ريوغستو نوملا يه رك فة 13 نا نص مزيفويل
 نكس ويجي "هن الثلا نب وسم نصا و ةرم ةيبالاب ظنعلتلاب مضت
 وسملا] وهدان ةلاوشا يلعن اَنِب ملو ةائلالك ناو هل وثواع سن اولف

 نايف ككنغ مال بونتملا ومرت اىيِلَيتلا تيت وه انه نت شلا
 ة الا نهك ةد وشلل نا ايرايعالقنو تنصملالا3 هل مقل مماثلا ةديالا
 داويجوياتنلقن (فيئئسلا ف واضب ( ةضنم ص اط تن مذ (لياماش نه

 2 [هرحان اهيحورف تقال تيفو )محو امو ع ةيالاو



 ' مايئاامربذكناامزئانو مضلا مهو نا مال نيب لص اف ةربزمامو مزيف وبي
 اةهلطلاب درا حاىصصلا يف حالا نيحاصض نو ياش اق عجو ا قحل
 ولا 9 0" بنم عمج ايانملاو ن (يلطّ مص ريض دابا نكس نيكل هةةداعلا ٠
 :ىبتنيلا رحلل دا وسي نا برحل "نإ ورلا ورم وف يبا هب يمل اَعي ندم اهمال
 اذهل ةرمو دول ةرص ن وكي هنولو ادني دلو > مزن اد اصل ايي يرخحالا لخ
 ]نوعي ناتعل ذل ورلا ويطلاب هل و رلارربعوبا لاقو هلواو تيود عجلو

 لاقلاقو ةلور ن وكي البق ىلات هدلازلوق نع سنوي تلاس جلا مالس نيرجت
 ييعلاة ولاق ميرللف فلاب رلورلا الل يت مضلاب هلورل العلا نب معلا
 ىؤناأمزجباماك,داام لا وف انااماشلوبإ اق لادلاو برغل نوكييحانل ممع
 رفانلا امل اي 59 نييلظملل ١ نيله ىلا ناوام تعّمجا ثيحو ننملإ اكحتلا

 ككتالت غب ةفضنحلا لح وبضللا ,إ 3 يالا ليصنع قاب هلال ةليب ازلا لاو
 ةعبمللعاجاص نا نصف دعو نا عنونلا» ره عراشلا اق هكا ولو
 ىغسجي ناطهاناك ةكرحم» تناكيككت اضيلاسا نيب يب ران ذ )ظن موا
 مصإللا نرحل نا نابيدارملا لا بايللو دجواةنتبتاعا جارت ذا
 نهدعبن ين طا ملا و ملهتملاوييطو وصلا نهي طعن اكاهدإيا ناوا
 /”ارلره» هلو بش اوك دوابعتل اون نبل ىاةفغغكل دل يقفصا ةموصلا
 2/01 علب ظن !هاظنب (هلاق اقافتا ميو "لماع تلو ربرب ىطانا ىلع

 ميلعقفتا |مهودل ىرصملاب ليواتلا لقد موو صلب دوت هبال ب 2
 ىئبهرمافملا اذه عزخا ىلإ مزحاملا ىضشنو دل وهب را وتس الا بسانبالف
 ,ماظره اج مارابقتساللإلق ردو ناناوس هون يلعرحدت  مإ وق ن يلع
 لابشتس هل رصد خ ام وعز موت انيااء/ لرهاط نبادارم لاقي نا نكبعو

 د



 نافانعولعو معضو ى انب للذو عر انضم اكول هتصلخ ين ام الع تلخ دولو
 . لابقتسالاى ا انعم كلقتام ١ اال مل رهتت أعم ام اع لعادل ميطرشلا

 _ سلكورإ يش اكؤل الهت< ولك امو سلتا نا امهدب قريعلا و هصلعال و
 يوَعَمل لرد انعوبش معن ,إ اكول بلق ام < نوجبال اهجيطتلاو مل
  هراكربكونلابخ ليازلا نا نعمدلو مم اي ل اى هريلوو يعم ا
 صيصقتلا »ثا اب ةريازلا نصيف مصور ظبي قيباعتلا يييفيس اولا را وزلا
 ضف ابرلو قا طتس الا قه اظ نم هداف ءنم نياجاص رك وفم وهلا يلع
 لاز نئاجام هل وف قه ن اب اوحصرف وركن ارب وعمر انرلل تن ا رف مش
 قارتفالاو عارتجالا قلاحيؤف حملا عل ىلا هرب مدرطلا ناعم ةلإب لنوع
 سياوملا ىؤن ١ وال ييعللا نيبعتبا لد هيو حمو عاّتجالا لاح هنو

 ؛ ((زل جلا هلاقحا رج ميريل لاعصيصتتلا ن اف ييككتلاريعن عم هك ايف
 مدا قصاد ىارتمالا »عاقل تل جراف واعوصيمص هنا كازو موو
 يل مرن اف » نحر انحالا عفرمد كررت و موا هب وتعت يكن نالؤيلا كا ردا
 ريكا ةيويعلاف طفل اماوادب وعماما بوعلا مالك ف لدارلا فرعا مرد ان)بق

 باز نوكت نا بجي طق ار يلو اموبحتتو ايلاوررَو ازعتساالا نم اكتمل
 ديزي )ب عما رصاا,(عىيعتبال من6 لي ازن تيس اعالج دي ونعم :جيافةراف | ١ذا
 منع ماعلا (يذديافرت اود مل امل ايئسر ع ملازناكف هنتي عفن و تباتل يعل ردكلاالا يبس
 نيكتلاظافلاو ارتبالا مالو نا اجو حا و رع نار مؤليو (,راتو ص احلل ريب اهلا

 | نتريازلا نم :يبلاوزجتب ربا وز) ؟ضعب دهبو هقيرل و رياو كو | شاكامسا
 , | ٠ ةشوكواشحللا سرق "طفلا :نيبايلااما 5 ةجر (ىن كف وع عدلا صعب و
 8 ٠ نسوا رمت نو ةماقتسالا.ينبس اوس م.لطلا وا لكلا نوكوا يصف اا > طاب

, 

 - . أ : ُْ

4 | 

 ا 1 م

' 8 

7 



 الاواعم ةةيونعملاو ةيطغللا نم اهولخيديالو رنا ىباوفلا نم«(ذوؤل وا مهتما
 دوس لق و فرحي ناري افلا مهكر ف و ىعصفلا مالك فري ) لوي الو اشبع تزعا

 تيبحا نكو دل وف ىعماقم نا يلا ةدانزإلا ل كىكدلو جونا ىرتحال نشاط ارح
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 تقواؤلعتل اولا ياديقيِق ولا لوتءل زر انما ني اب زكور قم هعل فرظألل
 كو اهع نيو ها تنصملا رنتييصصلا ناعم يما ا ليضمقيلا نهو

 94| تق ءيفع فوطعم !عيزحاتي و ل نزطبارلا "ديف ولا ض وع وق
 عض وم يف :ّفسلا نم نازك نا نيل وكلت نا اود ولو وحسن وموما حاج

 عنزم 6 يب عمر ينخب ]ضو "منهجا ىلكلال اب يارجل نحن ز مس بشل
 عؤم 1[ ب اسفل لاو ئاكلا ورموملا نمر احا ومن واماوف و بارغالا نم (مل

 اذا ازاكمىاب ولبن ا يش وثب كم ”درس احمد بارعالا نهار
 دارو عرم لب ايهذ و فاك نا اطاقساف لاصفل لاا (ماورعيضتلا ضو

 تبا هانا ارهسع نركرر ديد غلا فلاذ رذلو لعن ايي طع
 لاش ال وعلا ف ال اكتسا مينفع) ولين اوبسنفنل "فرح كرت واي !جنانتيالا
 : رت لا وتر عي و ناشلا ن0 ااولخيال هنال ليواتلا ب سحالو عهاظ بس

 |ضالكو ءاوترلام ا | ونيل ل ف قرا يعن ىلا حوجي نك |يلعلا نص مل وف ىلا
 بحب نيالا دلمون نعد اني هذ ).ءانلا بصجبال هاظ بسك ل مجوال
 ىلع منا وفم كرو نر للا ررعا نوكي نا معن ل مل | ميم عنم ملا]ف)ءواتلا
 ظوزعلملا ىنترمال جرسفم ل !ن وكدا مدعي هذاب نايجوبا نح بخاف ينّهسلا

 مكبر و فر يضحا يال هور اضاع يشح مالك نم عسر و يزن ن وكي ن اراخادم
 عاطتن ايرهاظلا نم جورحه با يحيد بق نسلا و سبعا لج نم مل راعال



 211111 لاجمل و ين

 اوردبعا يهاضا كسل لاقي نا نكعو مرشلا ىف ؟يّهت ا اخنهل|رهاظولاح د "ملا

 يضرك مالحلامب تدوم | مالا و ةوصلا راع همال6 نمركعر و فيلق و
 مهيسا الق ناد ويملانه ”رياكح لاقت ل ف ىف يم را الافاك ىلاهت لل

 ريشا هلت ن اكس نيم ركل هلا عيني انا وجو مدإ] وير عيرم نب وسيع
 لاف دا! ووقت » هن ورد باع مالسل يلع سل اقر مزح ةياكعحلا

 سبيلا تعري زمملا فصن نإؤدامالك كج كس ذا وريلاما بج كلل نبا
 نوكي. ناب ينعملا يارب ضنلا يرصد نا نكي زمحيكحلا منح مال

 ةدايعب لاهو هز اج مدا ل كحق ماسلا ووالصلا بح يدع

 كير ردا اقزبعب نب رهرم و | يو سبعي ناب جرم مل اق يلاعت دناك هيكرح ١

 بازل ماع هر قطب سف نع م لدا هجري عفر
 نوفي اذلانا ابل وب اناح شيلان وف يعملو: هلل هويلشنو
 مالاف مزمن: يسيعل لاقل ةمللا وكي لااضبا عتمر يو نوزي ١ذل مكالص الا
 يفرنضصولا وج هرل ف ينال اكتساح ددررما اك اخس ميو ل مللاو ربعا
 مك عماضلا "د وجومر ولا نورح زيواتلا عم مق نإ ثترما,ن لفل وانا

 ليسا وفلا' ئىورحو كنا يوجلا ارم ناب يملاؤاحاؤشنن ا ئطوعشا رق

 | ١ فطعاهع ئطعي لوك تع الريازضلا نااكف جا الإ] اق لطم 4 هانعم ين
 1 ٠ امابارمانبا ربع مل اياد اره نعرهرب ملي ننزل لعل قيم امولالاو نايبلا

 5 ] رزغملا فالثملا نا زن الاهدل هماكحا عج تب نامزي | سلا زدم ل زاوزي

 ثم عنتيل ذ عمو تعني( ريزصلاو يف لولو ويمذلا قلزنمل نم نيعلا

 سلول ةماشسا منه انو ايهللد انت اب يارلث يي ىدانللا تح
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 را ظفلب وحى شرم كتم نكتياد لح عملا لاق يلهم دقن لوني ناطالاو ضيع
 عفايذلا نيغيملا عض ينرلا راه" اقيلا يلع لاما. 7 ناش يقيضحو خنرم ثنيان
 ىورزفلاو فاذكنالاو :جتئتلا و :رذدتلا و ىتبتل اك 6 انعم ىد ور امدراعلالهف نه نرخملا عب

 نا وبر ملعل!طلزنملزنملا ماو ينل لعل '"هلزنصر ذنب نظوا مسللإلاق ككذلا ظنا و

 هرم الالوا نم نيالا :ركزرعم ةينشنملا تعقواف او لدنلاراقمايلاحن وكس اليو انب

 بما فينا ا/رد او ىفلا ضن داححلاب عل زم د امد >ريعيلا] عر امال 5 !تسلاباب

 باوجو طرشموا حاىنزيد يا هيطرشس ن وك هل وهب رردصم يف لعل ل رسل ناهز يبا

 ناكدو نا ريف كلا لاول "هبي انلا ل ف نباص قولا ويطج كاي. نأ نسحالا ناو كلذ كتو

 ثنووركدي نرخ اب ردد تدان رت ماذا موي اماةرحر ويانا لهوحا هلووقل بسانلا
 فلا تارهلا صول ال ىلاح ديبنتلل وانت ومن وكب ركل اب لوا ن 1و كرم ن وكب طفللاب لوا ناف
 لوف |بيقتللواامصفتلا كلا اممحوارحاؤمل وتورم !اهرئردتل فمل انتل بابلاعصو

 منهقناي قلعنمر دريل و ىاجمل) عاملا )ىدلا ل عاملا نصازلا ف يبا ىنصاحلا نو طرشم فرح ن وكيلا

 ينم املا ليعجتمل ناو ىصاملا قياضإل طل دوجو رحب لل ينعم ن وصخ ع رب نورت طر

 هيفراوك نوكأ, امص ىنصامملا لول اريدع فطر فرحن يت البلا رك نمت قلل فص

 بلاغل اوه 97/1( تاخد اذان اق ثييحح فيس لا فياغمف حراشلا عب ضقت ناكءرازل و

 اهرح | ءا وو فول[ طرتم ئرحه قئاول يا تلغو اذا مل نْق”هبنال هبحواللا هيبقب لعيب

 عاملا نمزلا ىلإ هنصزعو هاترح تفرصيك ا هتفرصمأ قف تخرق يف هردخ وكب نا قريضلافول

 2 قنرعيبب وضنملا و أه يل( رياح للي يقوةسلاربضلا ولاا ىاطرشسلا لعف وهذ ,اوق

 نلاةلاحو تايث ايلالاحنيب ف فره 1 طانملا عانتنما ءانهتفا نا ينعي انتم وا ناماتبشم

 ضفة راعا صتنب ملف اتم ن وك ناب يقرملا عانتماو اينيتمن يكياراب تنملا عانتماف

 ملاصز + با يلم وكي ا ميلاتل هم ازلتساو فنصلل] (3خررجلا دال ويل دنا خص يبصمتلا



 تلحرق مك عضول )ص! بس مدزللا اهو بببصو مزالبإ قلو بيسو موزع طيزتلاف
 وادفتعطو طرشل )عض يا جراشلالاق ,.تمركالا لد ثانحا ول ىفع تالا جتسالا ضم ف
 فىا!ةهبر !ماقالاف ل ف هرلياصرييطلا عجرص ةاراضنخالا عم اضف الار صل عجرم

 با املا يلوا تسننمت وق جوبر ماقال ن كن ؟ ب! يلبي عمطرتلا بيكرت يبس مضنذ
 اغار نداتنحا نايس 9 ىزعاملا ين هن كو طنا هن وك[ دامك قت ان ايسايثتسا ةحجر ول
 مهدزلملا قب نم مدي دن! مةتدملا اكو اضراب! لل نوكو طزتلا حانتما عضنتعت يوك
 :ن ذوات لليالا قينيرف هن لريسين !دارا محا متراللا نورد >!مراللا ٍِق

 تتراول لا دانه ولف تنصل اق وحالا ىلاححد نكي لو هرمال مف ف موتر مدا
 قلم اطلإلاق يهب عمي) و لاا ذشت !نعاببسم فاذل !افشن ١ن انامل كل ْف اذلا |موم دوصنمملا

 انما عفاسنملا از >عفرل قدصملال اق هيا مرقملا ذوصّمملا ناءازو هنويطم ىامرتلا و
 الر وعابن علدانه نمل نه داما )اهم جزع دباتن مرا حش اقياحاف م
 يميرملا ىنعن وهازاها ىلحول ل وطرب جر اشن ؛لاق همخار و اجرت وأم, مك ى ب! هدا تايإ نم

 توج لس وهالاه) ايتن يلع نإ ةستل اىلح اخ اجل اول ن لوعدلاا نالءكأ ذو
 زلنا يلاتلاا ن١ وه ىذلا ا قفا لا تالخا زهو فص رم واصلا نم وف

 لذ مرقملا ناخ تقو تبن ينزل ركل ”ملد سرسلام مربع مراوملا لذعبلو مردملا

 جيا )اوكي ا وصوم مااموا دي الما أجلا وةكضلأ ذل قعمىرصم
 /ةولكذ هشام لاقي انكو هلص كفو اابالاب وجو فورس ةقلعُم تفو

 جراف يزد مويه يلقيه دعلاو كل زب ”ةيلييعت قلل نوكي
 ااضإلا مسا ناهاضتقم انه تدق ف قينمال انوي )حت لل تار! ذاول نا ىلعأب

 .٠ هه فنعم اهئ !نم مز يلا وا حلا مزإب د قف نم ص خل يصحو: انجرذ ىلإ جام
 ' لولو هفدجيلا جايتح ارح ماذو نر بال نوك هدم مدل هن اعم اذيلا جوجو

 نإ



 ث ةصعي ملاؤشت امم مدربا هلو ى امري ك) وق يلااعحار اش الاوسا نوكيا
 بسانملا ناك لإعت هللا نم هذ وح يبس نا وهو وق ل ن ايصعلا ءافتنإ ٠

 هناو فئيصلإ] اق همطفن و هذبا ل لجإ ميصعس مرعب ببس نا وهو ل وب نإ
 - نا فا ةييصعم دم عقب ل3 ضزلا ورب وقم لل رتول نإ سرس ردح ىدقوا
 ر_ 1 ةانقتسللاك ملكسملا لهو هل وثل الجال 'ياراز عم جر الإ 3 ,لاص احا الاججالا
 مومةيصابهإ و |ذاو أيفلص هناويصت يتعامل و ذا اهن اول ماهحا نم نإ )صاح

 باول كح ٍفحا هضعب كل اه نم ثا اه! وج حا ذكو اثم
 طلصملا مالكرانع اب اهوازدتسا له ايف ناذ اميا> هإ ثن اًثماهرسلا كعاماو

 فنصلل الا وب يل م١لكر اسعاب اهو اّقتس نا باويللف م وب مكابعم الكر اببععإب ما
 ماذا يا ملا تجتمع تلخدا ا إف انطويشس نمعن اها نكرمالك قيابإ اخاا صصف

 يلا هل نهزنص و فنصملا] اهاماوجيك !ذكو دل قليل لب ةدارم ازمه تبتمابلو
 بانا فنكرل و نمو ميلكل !ةريحوملا ةباثمب عانتص ل عانتم ! فرحمبل وش نال
 باوصلإبد اشلإلب ا باوصلاو هل يف :نيلطلا ةييحوملا صفنتت ةيبنرجل :ةيلاد
 نم مزيف حراشلا لاق يصملا ول اي نا ىلوال اذ اطزملا ايام باوصلا ناعم

 ايي ظاوضي فرز كوكس غلا ا تاويلطء اذن اوم ئسلا عولط وهو طرشلا افلا
 لايئيصو حالطصا | لسه وزيللا نصرمّسلا عولط و زهلل عودط نيب افلا دج
 طرشلاأفثنا نم مزج لو حا ببسمل ناك احد يا منسو تملا اق وكمل مد نهر
 هباعوطقمر كمل لاما كي توشلا ناك ناو هتازل صا هتوستيو باولملاؤعنا

 ةبيكلااوع] رث ببشلا | ل ةيثملا توُنبناهل 3 جحرملاوهو ضر ايل دال

 /ذةدافاٍنفرطد 2 ببشللايفوعد | اصر اذكد ولراهّبحاريطنم عفرلاو
 تمهاوعو نعزفللا عطق عم ببنشلا مرعلوه ان مث بيتل ااذشن ابق امد



 انسي يسال ع

 د وحوم

 |[ ىزيضتمالازاف جئاشلا لاق مزاوتل مولر ضرعتي لهل لو «[تم كال 3 /
 نمار :يعتنتال ها وزدط ىوكرملا حانت لايف حتنإ اللا وهو صرحا نهج ليلي رب

 لدنوز حت قاعتمو«و |يقثسملا يف فنصملا لاق بلسملا موهناكم وهلا بلاس
 م يف لبقتسملا يف طرشسلا و وجو رنح با جل د وجو يضتسي نرجوا طيرشن ا ميإدم
 ناوضنقيف قيل تلا وه ظرثلا نال طرشلاب مقدعت عصي مانا ونورت قلعتم
 طذلا عانشما ىلاخسا.يإ هلالد٠/ نهولو نال ادوجوم هنا عم |رتسملا ِْي قيراكتلا
 لاقلنإهلا درج وجلو مويزعملا قداخالا وه ئدازلا نال افدارم له لوصحوا

 م فدازنلا)ىسزكميذ )عر تن |زا نالابؤ دارت نم جوني اص عفرل عطقنم تس الا الا
 ّيلاادالِعي ملو نال لاقاءا و مصتم نس الاو ميلح ول اهفاوظ) يتوعملا دنع عاع .

 يلغيامم نوكبوا قف نوكي نا نم ربالاذ !طرشسر اه ىوكرما نكس الل برعم جانتخا

 نم ممياعو اوكتي نااوفر اش ىلا هل ف ناكول قاطرتشم رأ ز ىبلو وج # نظل ىاع

 ؛؟ريلا فران نمرمالاب دوصتعملا نا عم كلا فراش نملاوهاغارمالا نا ليواتلا !زم#

 انا ”كزلا نم ارم اى يل و اوكرتيالا يناراقي نا بس انملاليو اتلاف هنو اني ل نم مسد '

 طيقموبزعملا رجعت تاوما؛هرعبربال بر تالا ككذ زمر ولو دا مالي لاب نو

 <«ارص تلت ولو فنصملالا3 تاوما ندب م 6 ' نعب و لٌرارف هجومي اناا لكرشلا

 ةمر ككاداو فوصورص )ف متت .بسبس نمالا نم انور نوو نمو انتو عرج
 اخو وصخ د[سح واه وارص عجارصالاو بطي و ش/يليلاونص توصل

 ازئبالإب عوفرم عستم ناكم يإ ةرافم بيبو رجلا بارت سمرلاو لالا نمو قواولاو

 باطل 9 مارب يا ةريخح ىكسإ,و هسا ٌفوصيرص وول ْب١ وحالظلاو نو د نس ةريشو

 ليرتسلو ارلارسكب هصرلاو ول باوج يزكي د وز انا باوجو يلع فطع بطلا نم

 ,ككاهدا ا ميلا ئاضملا نع نموعبلا ناهدالا اود وا بر امل لل (و :يلابلا ماظعلا عيملا

 رْمو



 ىلمونلا ناك ثراههلنيرصتلا اهاضا نت ثيراهل تنذب ياتي لف يونا ريهت لم و

 ولزاف رك اعرد | وسم بلا اعمسام اغيب و ىرب نم لش سمح ا ؤصلاب مح برع ملؤ ماشا
 ناكو اردبم ليا وا بص ارنتس ااه «لضداكام لوف نؤتق ال هوت ناب غمس

 لصتيرلا فاز وععم مسا هبطعا ادا هظ انه نم يملا و لاىىلا وشو خو واولا و هربنح ([ض

 انما وعفم واو تفرح يلق اس لا ايلا رح نطق اظ وبزعس لص او ةريئسنم طينعلال

 لوف مؤ ليشكل وغعملا مساوعمم نكي نا خيا هاههسانل الاتي امرش ع نيزكاسلا
 ناد ب وج نبا تلف ناف ظدنعلا ميلق قاركب يرلا ن وملا يد هوبملا عا وعن قضم او

 ايات نام عماع رخو ”ريررصملا'قإب ىلا (كارخسالا م مزح, ويح مطل اموص
 انروةءاخ دجحولا ره قرص ادز فص احح عل تشل اذب لذ: هبرررص صرح اوك لح
 كول و:منيرق ىلإ اباد هجابتحاي هارت الا نماورف ائاووبعلا ناكما مرعل لد لوقن

 الاانا ”نيرؤلاوقيَجحمل وعلا رعوية نيرف وهي نصرا | انا/ نو جحر اهل الال اق
 ومومبلا )ابا وجو , وعفمملا حاد باع يااهوحصو ئنصغا/ اق ي '/ | ىبعم اًةرارا ريك

 يل والا "ةيالا 9اويح ال تذنصوا ملص ره ناكاصرب يقملاو باوججلاو لعافلا نرجواع

 أ> نوه رب) نهرتول «رئناهالاد دوربزقلاو مص انجز وعفملا فز جي ءبجرتص
 ”كورع و با ىببلو اعاذلا ىرح تيرلا مجول لع مزل مزل وق ن وضرب وه باول

 ماشا ريالا يصون راحو باول قانلال وحد و لوعمملا ىرحٍو الا ائيالا

 6 ميشمالا رحاولا قرف اميلع قلظن ل مك م رثكلاو ميراشلا لاق اك ئز كنك
 قلع منوك نال ) صمم اقتس | عوزبالو بصنتت 4 اننا لا هل م ل وطلا ف نيولا سعس

 ويلا نيل ةلزنمب هلوقل انين الاب عاطن الا يلعب ىسنكع و انها ها زمان
 مازلتسال إيل دلي ةحر انملا نهوليل 289:) يف هبال حرصت يلعإ لبو

 نمم ادرحو نعل ضاظلاوهو ملفا قف اوموه طنصملا انكي إو يددعرملا نالطب



 رإ و عاب ينعملا ذا عم بايلل طز جيلا جوح /كلذ نال ةيطس اه نكتراغاد |/سذا
 سوصم زيداني ر|ىغلاو ناد جر اثار اق فاكل اؤحالا نا يلا "عءاشإ غن وكي نا ساو

 ةوعلالع تْبيِف ىلا هسيببسلاافلاو نيتموملا م اعوذ نكأنل تيلف يل ري فحذ وطعتم
 بسانملا نا ةريرقت لا وس باوبجمللا ةراشا' لا ىموهسلا ضو لوق نينموملا نماننوك

 فوك ننعلاب ريكو لاب ب اجاف نكرم م, جا لف تنومإب اعلا ابل د ثمل وقيل

 ةاولرسباو ياصعصلا' الابعرسلو نصلا) اق الاو لا نسرطل زم اشل ارمزمشلا ىلا

 ”(إ عنب اهلإبو د يتملا نيا مصل فونعتسلاو اليف يجوع ف وطعم امج امال فطعلا

 9 0وةابعىبلو يىدبل يلع ف وطعم رم صم )بو ات فب |ىنلا و ناو جر اثنا لاق فاقرلا
 هارت نا نمريجيور عملا حمت وح ىراصملا :لزنص )وعل ليدي عئرلاز وجو يندبع

 هلا ياايحدينعاف وطعم رءرصم )يو ايي اىعلا ونا و 3 لد» اوثسلا حرس نموا

 دول ويد لقد :ركذ جره | مسا 'نم يالاورم عنص ويف جالك سلا ماسراواايح و
 وب نباكمدم) نو فيا جل يام يتق و فارع اشلا ل م قلتم 5 ون سرب ظفل ىلع
 املا تلوح نم لذعا و لحاف يلا فاضملا ىرصم ا وعفصل ببر ما اكياس وم

 ماعطل ازبحرلا ناعم تواعو ثيح وىم الو ناوبخر وملاك اوف و هيد تبطعا

 وعلا تاكىورشلا حرتسو فنصم الاف هيرب ملو هرهركا ذا اذ اييعرو اع بارشلا ا

 . املا ؤنييحتبلا در هبوقنر هلا يلاقي املا دوريو كداعزفّربلا تو اماذا
 "ل جنعازعضلا/طنم اوضسا اا وا,مببصي نا برنعلا نم اق وجزنم عمو

 ن وزموكا بهد ريلاو لوف نيبيزهل فيلر ع نوم رؤيا ىل "هر اشار ديال ف ىؤنلا
 كوانزو عز ريا زهو نياوعياحا موك م |مب حال اكتم  زهو'سورجولا دحا لاو
 انحرم يتلا :اهانضالا تمزل' لذ ناذ نيؤحزصركاياح:زلغلا نوك مني طقم |

 ند نيثلانبلل اعذا د يعول ملا ىميبم امرا ملق ام زا ذ نع با ىيحلف تسر عا امسالا

 - لبو



 يئنعملا يارب حرصربل اهلا يح زللا نه نوكو يكن ريل هلال اجو نوكسانزط ربو
 0011 هبشسلا نال |6تملاوه نينرعللا بهرص تلق ناف

 رك ذ'رع باو ريطرشلاو ةيم اهؤقسالا يا يكب اولا سانفلاف بسح نعم تراف
 ا ن وكب امنا رع اضالا مور نا انخو يصحب القاع

 اساوفو رغعا ملاو ارحب اعتسال هنن هز ومردعر ف «زو اض ال اف شكا ةراثأو امس ا فران“

 مل ف:رئاضالا نعم حااف تكي نيعب تناكاذااح ل اريحا ب بسحو عب تناك ثبح

 | لئبم بعت  سضالا ملبف اهرب قابلا ن رهط مراح رظكتملاا يلا تفضا اذا

 لاثإ هريس عملا اهم وم ظنم عئمل ا را الج" ةررقم هيه هع وضرم وو

 ' لعل بهزم ىلع هتيزيت نكي ذا زمزم ا رديخ نييسيف وك ١ بج هلع فنصم ا مالك
 مارمرم ماشا يقع تمام نكل بوعولا هرج عىدل ن وب يعي مل وف لاقي ناباضيإ|

 مارهصرن وعلا تي ابعو بسح هديب اع ري و مصللا مالك صر واسم اوه

 ا وا اه ع رلاب جمد ردزمل لاكبإ يلق وه وسن عم دلاقإذا

 ةقوولربقب نايبلا ماقم قراصتشالا نوا ويب م عم عبس علاق اى نوار بغب

 هشلا الإ ذو نسحب ”رلولا هزه ىلع ىاضتفاو ١ يعم كى ااظعل "ريدر ملاب اهل

 وهو يوبعم ا هبشسا عم رصحا دا ودعي انناو هذا زون ئل' ردع وبننعمويخسولخفما

 ةيفرالولا هشواشم عم وبلا دب دابا ىلا برع ذل و نول[ ذ نيعبم مءالا لوك
 هسا عم بصو اومْيكوزعللا هَّسلا وص دع وعلا نالصاحلاو يبمامرلا ملاق ظفللا

 اوكي عضولا هدبسلاب اراك د )لعب انا عراشسلل بسانملا ناطف ىيفييحو ال واىظفللا

 غااقل والا |يلعتلا يبياعصرخعا واذهامرقم ىليلعتلا يوم ا قرا دقو فورم

 انو فاعم ءانعم ا نيل ةماشا يبي يدعم )هه مسا متنا اف مخازن

 وارموزلا تكسااد و يسري و ملثم رص نول وعي الدا بعل مالك نص معي يدااوظ



 لادخال ار ناكل زها ىنعمب ناكول هللا زهؤعةرواو ايجتسملا نامزلا قت وكسلا
 رظدعلا>اىنلا الا مك[: نع باوبإلو زىنلا رجع قرص نامرلاو ثر داع

 رسولا وةداملاعو رج نرم اا فعل اد هناؤرومامضااما و هت( نامزلالع و هت دام

 0 ىضعب بهدو انخوبش ضع ىلاؤاىملب فعلا ضرتف لالا 00
 , فذ اضال اق اناب ميلاح مضلل م لك محنكيعو )ملا ظامل هلول رص نا ىلا نعي يحصلا

 ظ لاق ثيحبوب وكلا اع هب ال و لب ليا جرش قي واضرار 9:رذيايب كي يعم ل ه4
 لالاوهل ناو لزن ا ظنعل لازنز ول رنق ترحل عرس ملا دابا نعيد وكلا ل وهام 5

 وه يفالا نكسا ةلففلل مسا لثممص | ف امرسيل وضرلا] اف يت ١ ناصزلا و ترس اج
 مص] قي امتض هلا يزعلا'ج وون ءانعسال رولا مظفل لعونو رهفلايعسيلخ لاد
 عاف ردو ةر اثالاق ىّبنالصا دييمس ملا و تكسا ”هدظمل هلاب طخحبرل ماعم

 اهلا عوقد قف يبت اوك هل وق نيالا فلا و لولا ربح النيل انملا يل ىي
 دفا ر/لاحؤرطلاا و“: يتلا وهاع )وفل مب قل انالىمحح] شب لا بس انملااهرج
 هل وة رقسا ودب نب نق! نمل ا ك1 ذب سا انطمإ وق ص رعباعف ١و هوك )احا
 ١ يزل ”معدايصب يصاكضلا نيحرمال عل اضملاو صار لحز وحرلا فا ' لاذ وحاما رهو
 0 ٍيارعملاهت ورش الط وك لو ني سس اىهعل خلا هئاَويَم صه اىهيعو هلآ
 ميشاؤلوالايف مق وسلاو نضاملا ءىفلا يف و صمعيدلا 9 عر اضملالوعلا ىو ميكا
 ١ صاخب لع ال ىلإ بشلل ا ايئاثلا ف9 رذ ف يل ما هآر ايي الا نكمي و راكتمل ايل

 ' ١ الاول عم حوقومل ازضنتم اكتمل نالعماسلا *.سيفم نه تءاك بي اهلا رهن رف نلف ذاق
 ١ ويمال كرف باع وسلاج هوريمالا بوكر نمير هوهل نواذاو ةأراشلا

 م د 3 م ربل عس نم واد اذا ظ مانضو طعن م نكهربيمالا بوكر نب. ضشنمون 6 ا

 ار اني 49ص انتم يل هدبشلابوهانا عب املا قف ولا نا مج لاق ظ

 كد 00
 م
/ 1 

4 



 مريذلإف اعف نم ناك درا ميل ٠”هديشل رخل قربا كلاي ماكل ذو بطائملا كلذ

 .ياضمل كف لاق 'دا ااه يف هاج: ناعما ف مصملا محلكو اضيا جف ولم وه رباب و
 اموغب تامريمدالعرل وه ونت همورذ عفو نكاد مويب تبا مقبره ؛كاوقك
 ررصعرش ] ف اس و هذالخربتعا رف ينعملا ف نصملا ميلا بهذ اميل ماشا
 ىلعإ رياضي امل وو نار صاح و هني رف مع اتلاهجو و عع انو صمم اس لاقنو سمت

 عم قب اما وحرلا 4 وخدام ملح حرش وعي انا "ياي ويف اع وجر يحول هككذ ل عوجرلا

 قلم ضال عاذرلا)ب :رازكس يل انهاهو نيعض قس اهث عر اضماولع امي وحد نا

 *قم نم دب هبشملا ادم ههشملا لوكيل | مارد نك هيبتنل ا اضي !ةداقا انس لاوي لا

 م هرهاظ|لظننم اق وتم اجو زحن اها مل وق ل وخرل ا مه قط مف زهاه هيبَسلاف
 يلوا ن 6 اهتم ربع ولف يملا عر ابح تدعو ول والارب صَل اك بط اشمماو التما
 ايزل نم زيلالا بهز م اذه ل 3 بط هلا وه عنق ونملا ن اياع نا (د مدي اال عقوتي ند راوق
 ظل اوعيلخا نم وكي ن اريصب 9 نال يملا ضبعب وه يذلا ىا نايبلاو صيعتتلا نم

 امؤرتنزكا قوز ريع مملإ بسضام ن وكي نا م وزلل مرتك اليو ف اكلم عير عتب
 )قبرا مضعب معرب و تنصصملال اق لكالا نم الاحر هيما هر اهب نوكينا عجن وزنك م١
 م وحرم ىضالل نا نولياقملان سوري هن عمرو نوكيا ا درسا نيبوجو ىلع معن نا

 فيلد عر تاز يف زا دوعل دب و هحْوف هىاظضتنا نكمل ف واذ اهنا عم ضنني هعوفو

 + معمزب ,الزكو وهىيلإ/ وهج نحمي وام لاعب هز الع باولو عق و رف ام عوو عفوتي

 دعب عفوت مص )مجم مل حيل ولان وح ا اذاف هع وق وب هيعإ فر ظسنم مق وتملا ن ا خاملايف

 نولياق ما ميسم نوكي انا نيانلا و عوفول ب ملاب مل نمل ةبشلاب يف اماه لاف ل:
 ”ى اتالاق ربيصنتلاب نولوعب انعام[ ايدول )برجل و ملعلا عم نع !اننطم نمل ف عم دنا

 . واشلاعفوم فاول ن يعدو و ملومت ب وكرل اوه يذلا! هلول رم ىا ريبعالا باروه)



 لاووالا' دباثع دل بارعلا لك ْن يلعإيل ١ اذهنا فايل يصتسم اردد فصلا لاق

 4)وهلاحعق اول اص الل عمر | ومرتلا بوعلا عنب 0 200111000

 نهود |رلاركعىطعب ةم ايعلاره اظوةري افا مما ل [نك مل الاو اه يضل لب يس اهداف |

 مماحلاح عداولا املا ف مزلت مز( بكن رسلا لك اهتداذالحام و تاث بول موكل

 نامثرلاىلعالا >'د امام ؛لكراشملا] اهلل ظمل نيبو هنهب ن 6 ال ئئاملا لا لكلا نهي لاقبام

 يلعب ىقملا هيرراقامو ز اىلملزم ديزقتل لد عم ن ويروصبلا طيس ا اهلل هاني سجى انت صامل
 ]اهقتسالا واد نجي ئاضإلل ابقناس ا رجعي اضلاناَرتقا| يمد اك ينعف او هناكيفاح

 اد صان (لارقلس ا ىرحب نري مل يذلا عراضملا يا وعشم مل و اجار اطر هاطبحب
 ناالفرمال رشفل قام بسح اما !طم نك مل لابقتس الا هير ا ناو تيعضصل ظملاو

 ةاقتسمتاكاذا و هلل زك )ماعلا ناكةهيضام تءناذاو ناامرلا فاير اماعل ةنر اقلال اكل

 اارعنمرعي اكممدرون قام ”اعارم نم لو الاى هاط# ةاعارمو هازكزم اعل انذاك

 ئعصزرخ خي منا ريلإلاق نك اقيامةياعلا ن نيرلا رعس يتلا اف يصرلا 5 ديحوللا

 امالاحلابةيمشلا) ا ميلولاب لاننا زحلا ند ظني اهو بول | مالك لعق هاطوهاغا مال
 مرعأ مي جوتي نال دا تادالادملادا ملصا حار ولرملا نازلفالا هجوم ءاضج

 لا مماوازه ننمرابتعاو طولا اذه عدرل ريل نإ ءلفند وكي ابابلساعل ةذراقم موك
 انهإماعلا واب ماعل اهتراقم نم هبال لادلإق ناركركع محامكك]صورق هوحخ لل بولا

 يوما انتي وذ لا ولم بهن اغا رق نا عم اتفتسالا هنصلط نا يلح تاخد رق

 انج نوطوح خمدقم و! مل لؤلا ىلا كَ إصحام ركامإض هناكف زيوت ملقم ماقمل انا

 درا ول اهلي قر اشسالالج نا انيل':ةدز ام وكة لاحق اننعاضب ىلاردشا ياانيلا د,
 لا هلال نمر ىلارساو مزال درلان وكرم عبامالدنا با ييلذ قي فيكفضمالاد

 ًاجبايل عراشالا نا ب يجلاؤ ان الاكغ الا عمرنب و ترش | :حم انس ايلا ميس ازيجم نكن مل

 قى ا|
- 



 فصول مهد ينرما هات ويح ماي اف ىابتحالا ني تاكا او ويضم ارد . نكت ملهادلا

 ىلا بر نيحو تعصف أب ورب نديحا وعبس ريب ممطعواسص لاعب ف مش د عضوي

 00 حي اشلا لاقوكذامإل ان زك اورجو طع انته يشنقو ماها

 عل ةيساماليباذ بايللاو ممالك وعرف ةريافاف فن اف ريو ن وكرتكالا ويا لت

 لكنارتحا جرن وجي وطاملا عمت جرب ىجينسم مخي واه > اما مارلي 4 نيس انم او
 عوتولا ةززكتلا عرار تفن لا وسبا وجيل عم اشرب تملا مدعو صالاورأ ودل ابقتسالا ليل

 لصالاىالخربوتقملان ابب اجاذ اهرب ول ان اكمال” هس الون ابيك يصرتقن ال لق نورب
 هبإلعام دتاعارم مدع عمؤبص حراشلا ىلا اخأ امن حا يف .ارماضااوها زهد
 هيتفن# ةيحالطصالا لابكلن ١ ءؤصاحو رمل اعمتب نول ا وعسويشلا هريسلا

 الكاكاو هيطام تن 6ايضام اه اععلا لاه اف ويس تسمو ترن اح 9هي وص اميل

 اال رشا دجو لود يقسم تن لقتسم ن اكالا و .يلاح اكليل نصر ىياعق او كا

 لهل اهب هلو ياكل اكل نم تنل ميو جانت هن افديضامل اهلل والاحإ ماعلا ناك

 ةرانلا ملك هد افهس طل لاذ نلزعبل امال عا وه ذيخ دانيلا تدر اش اضم
 أبمبرهت دارا نانا وه[ ) نع تلكس هنا با وجل او بام لق لب ) اجزنوجصيالملا

 مالا تبعت اناذ بكرمردز ءاجوف طي ذا اصب انمي اين ارنق ازداجل اكلم ريماعم

 ريل اح قنلا بس للا منراومو ,إ 5 كوالاو م اعدل ب "من |اىلل بيرل ل الل اول

 ملا اداالا ملا ماوه هي داعملا ديجي و ةئاوشلا مارق الل اصاش رقما نا
 59 5 ةلوضاملا 6:نيلاىلل ىإإ "دن, اقطال احلل نأ يف معن ئم نيب عاازبلا ىنامالكلا
 رئالم ميفاوموتل بؤ اهريغاماو قيس اك٠ايلادل لاك يوه اما وبما هماريلا اف

 دل خواعاذ رطعم نولي نو لماجو فازنتسالا مج لا ىومصع نب اراقو ئيصخ] اق

 سلا 2باوجوق واذا نود معلا بيج |(ا١ لوف يي دكعسوب الا !زهل ويكا مدرب

 بر



 "ومن ززم هلو جب اخ ونت ىلا مو ع اضملالاخ>ا هب ديرلاد ا نة ظير زيهم م تا اق
 سكس ندي ف هيلا: يرطاقلا ملف نيالا فهلا دا نإ بس انملاف رندا فسم لوو
 يمان وو ءكاملابانيلع اضف نير كا ١ يعم ادزلا> و هاد امره اطال اقام

 نياطلوكا ليجد نمزرماومانمم ا دال نوكيألا تيببلاِف بس انملا هابرف نام ا اهو
 قولا هوس ح وقف نننصملا هرب ظتس امم ىلعو بو نع محو الذي هولا يق مزقارتتساب

 نمالاح نوكيا اضي ايس و كتب قاوتصرو يلا هاج ا ىلا ةراشا عشت يل وف
 مهي ذاضالف ى : زمر طويلا د وعريصت ظفلو ]وف يلو عياشل رجس امك

 » عضايلا كق نافل و يرشماللا مالكوه ىزل | ظفللاو يا لين اين. اطالاف سالك العو
 ولا يام محالوقنم هتك هلاحوا ) ف عارم لاحربعرإ 3 بيسلاو ]ىلا نعلاولا

 راش امزماح عا ىلا اية ومل ف ابد هركزل ميل !تيضو رشم فا يملا ليف
 مر 000 وول رلاةرييصعاب ١ "ب نحال م اميلا

 #8 : للنباو عدوملا لع ص |يرشزلا و اضيا وق وتلا وكت وراني 6 ةراصتقا9 بيرم واع

 . اضاركذ ىلع ب لكما ملم اعم خو ينصماوح ةلاد اذا بيزتلايوك
 0 لو وم !ىقلا واذا اهلنا هم للك نص كام مث 0

 هيوزم طن ميلا راش (ىيد و لاو ام هيبرت و ىو و] ويب نا( ع هب كا رق
 الور يشخجرلا حم بزعم ([ ل شملا لانس ىباثل ئيئملا ئاصتدفلا والا
 يرام رلا مالم يخشم و ططش بيز وتلا الا ىومصعي سب ارم ١الك صتاغم ادا الا ب
 هأنعماا همام فالحل ام نب ا مالك نصرما ايتملا نا هبارلا غو عقوالاب

 لولا ود دكا يتلا لعم اوراق بيب غدا نودف نوكترماالا يشل قوق قمل ا
 .. اموةد/وم هيصم هبش مالك و هو ذم عج[ لي ] ف )لييطتتللا ف |عتسملا (ب يصلي
 اطقسا اوما طافسا بسائل نام ,11ذ نجىبيلد ءانعم يف عتسم لنمالا نمركذ

 فلصملا



 لورنلا هج و يجب يلزم مذ )ننو ن ويس اماه لباناالا مولا ينفملا 00

 اهالي قسد نوكتالاةيالا ةرهّو رصن لعن ١امرب رف ئرصملا ل اك كدا مصيف

 الزهد جريغب ئكعنمل دلكيلا هبل اجا لق ريلغرهاج سا ماع ا يعم وابا
 جاتوهو ليما قاعتملا لا لاب كسر عشيري ازه يلع جامزلعل !ىفلا منش اشل الهر
 ايضا وااوههس ةذازيطعلو معلا يف |اعتلا دوك عزه رلدلا وق طاقس بس انما ن أف يباح

 ضعب قار نوصل ف سايل اعطاه نلاىا فنصملا لو كاندع اصلع ريو اهتم
 م ةكيش إن نمربالالا ئحيريلاو:ايلا ةدايزب دوي وطنم معن يق سوم ويشلا
 ملت اقدوتم وي لاوحال الجر بنفت فطع ت االعتلاو لوو لوعركى يك لايلا ذزذح

 طعم يا يلا ذ ارك نمي نممي ىرصل بوركلاَو دوج نبل“ لا قنمزب قنصم ا(

 ابنا فص نيا دارلا وكي نا معلا و ب زكا لجفرصي اكو ملقا رمح يلا
 نايا موهل و عملا ةببجرم ريغ !لوالا نكن ليلا لاو نمدازتسم>يجلا | لفتاا 2 وجت

 ظ لولا ٍيفصاف ىووصور وع دعاني ةراشالا عادلة ىورص روع جبل لا هاف ل3 اجلا

 .نلتمالانمركام ناك ىىا (ضوانتماك ل ضد امراّبعإلا لرفم مب فاو طعافلا بيرن وك
 رمال ضرك ام هحومورصب أ مر ة راع ان املا ربح ىلا عجن مم ”صقانلا بع ّيتم

 وظلاقول وْ ارااضتنف !ىا قرصلاو دويل م زرك ضي © اخلاق نا ئو رج كد وعل

 م قرصلو د ونلإب لب افالذ ا لوا ناك فرضلاو »يبل هززأ قرصنو  ىجينمإلج ليوا

 ظ ”ةيكاو ااظفلل اعنم 5 يلا هزنكلا فا هت ازا عن ارت مزل مل ف 0 ينص اهرب هزل ناصصي

 يهاهااربزلا'يكبرا ةيالرك) اهرئسيش ميلقلا ارعام وكلا ذ اس ولا :زلماشلا ةدارمل

 )بال مفلطملا ةيهاملا] ول نال يو ننال ؤييحو :ؤلطملا ىرصل ا :نيهامو ”مفلطملا >وإل

 ازد»و وييكَس ارااق يلا ديوبريس لاق فنصملا لاق ةروكذملا دازدالا نمدزد 2اس نه
 دعوي ىيل دزعملا ذك ذ يعمل اقري رقت ىلاهب ب | ئكدلا يلا ريهصلا عوت نم يلدا

١ 



 .هجوزإل كرما رهو ير ف اهانعم سون امو ٠-لا بصني خل وملاو ريم
 واوا بس انما طبي رول انكي إلا يبسانبل و حرص ماقص ماقملا نا انهويكسل ابوك

 لقعب ما عجياساناد يقع ل وصخ هنومعته ميا رم نارنسم قار
 يي يوتا داصوتب تمص )فق سعمو صم اقف زان ووزن معمر دج
 هإ  ضبيالاريحل | تاورل اءامنم (يِلع حرط اد اصرهامي نرجع انه ووعملا هلا ص
 قوق هلال يقبل نكت رحاو ليتحول مر دعما هيرجا انه ةيرلا لا ريد ل3 يف

 الاصل و فعام الا !ذ وللا ف يا ايلا يلق وا اوبك ميلاف اضمرعبلا لذ

 لاضغملا <, ثلا فاضم ئزح م هللا يئن وكيف املا ىيعحلا ةببحيف نعم لا نولي

 سنجر ع واولا ذا نمير قرت صر ىزعالا ةدافتسا مف من رهاظلا ملا يف

 صح واول يف هجوا دن ايل اياح بايام صحيه اع ا رص دافتسلء امدح ذ ظن يد
 مجوا منن لك ان اول ان وكيلا الباع جم اشالاوسا ّن وكب نا بس الياف هب ملا قواولا

 م يزل امحلا ن انفعم اهو عوملا رجحإ وصوم س | ضايامرل وت قاما الاقبال نكي و

 هلباقن اك تيحوا |هرعب ام عفنرب قادصمل لاق كل > ضمد افزسم مراشلا ميلاماشا

 بس انملا و لال او لعب عنف اولا عاملا جزع ودابرعم هن وكري رمي واب ارععالاب
 بويل للم انو قلط ١ واعر اصم هن كب لهفلا فا ذا ل 9الاؤب واتلاعراشلا مالكل

 ”نفاتتسللا واولا ا ئادتسالاو او ل قف لو !اكمزول يا هر جن ام عئترب لوف ئبملاو

 ىوظا لبو 4 ما يس الق 'ناف اوس طابتر ا (لنف ام نعب و مهب ىمل ىنلا ا ]ااه رعب

 لابالهنا هماشربا6 ديدسر يزعل والارديعرخا م.لكت السبا ية اهدا كاز وفدا

 يكول انه نانديزتسالابدارملا و لثمالا هذ ير مق وملازعل و« زكى و زسا موك مّن نم
 دو ا مرت ام مهفر دل بعت 'غل ططعمل دنوكتناكول نافل ف6 ماين ابيب نوكي نا نمم معا
 ارباع وت اوكي دلل لب تيمساضي | دتبالاواو يعم ورأ كف نكن اكول نراه فطعلا

 وا



 4و فا ذاياجر ,يوسينو ل ويقام ”ةطبترم تاقاداو م نا - ىلا وعز حدت وللا

 هط قوعم علا د مالا و فرحواول او ها اذ نا ضع نعمت اًهاهانعم !لعبعي

 نويشرنحإلل صرحا عوج مز نحالا عم اهرجا ناكولف هود ىقيعملح) اد كرللو

 ا ا ا اثنا ان يصص رخو ه دامسسا ف طا يستلا وا ارحرسالا

 نك ناوبدل اا عيل واو عَن اضملاو حصا نولي كيلا عب ذا ,عمز وكفم هب وق

 هل وعاضللا !اعنلاو سسالا نقببس ايفو ئدرخباحر اص لوفر ؤع اخ ولا

 م رنعإ قطو ثلاودويبلا'لايب هدوصفم ربل نالطنصللا مرتو نمربال يصح
 قالجهدرنع -ا| ماع تسلل اهنال لأ دواس تلا رج نوب صدلا ردع * ىا شوكلا

 |ههرع يجو نمش هر ابعلا عله قمل اهدجن ام بص مفعل لوف نيضوللا
 اموإ ايفا هربتعةقدّفحوت ولا ناك ناو اهبل ا ىلا دانس حجل ص الل بسانملا نا

 ناسزعا رعب ام وعل لاقولف وحن الاه يح تدم اماو بضع فرع مل املا
 نع فلل اربس ناكاش بئثفنلا ناب اذه نع ب اجينا نكي بلا ناك هيصنب معلا

 مال لوو او صنحا ناك لخا دلال قول -لخا لال ايم وق ببسللا مام مذ | مالكلا ننعم

 يما نس دانتس هنا عاش ىفا حاوعلا بعص 13 ىكانلاوا اة >ابرلا ىوع> نم

 بطول يبا بسعال وكبر مج 9اوريلع-اول امه اضملا نا نفت اي( ل ذوانه نم

 هتواببعد احرمارسا نوليد :[لزباووبسمتن ويالرقرو وم امس !ميله فولصعملا نول

 جفاولا اييلونو امسالاب ضضرإل) !نارتخالارييل (سدلا نم ل وثون علا اره كد ونه

 ا ديسالإبزي اود داح 1١م وكل ىصن ؟طد اجار كح ان وكيرد يلا وا
 7 تدل يهرسعلا علا هاد تنصملا لاف يلو أل والاو [|مجانحا ىلا ماشا اىسالاب رد

 راض ماشا فاطر :ةمدّمم ا وكل برجلا تدبضا بو وؤو) ن ياعب) لن بوكت ميلا

 هيببسلل بالاقي واررلا تعيضا١وىوص وللا عمزصلا تم روق رهصم برب اجل



 | ,يقعرصلا] انعلاقشالاو هالو يياتسالا ارجل الاويذ اميلاالازأوف ذاضالا ريل اك

 0 ريل قالو ل 3 حو امنزجو يجو ابصنو اىدر بارعا نم موصلبح ياا لقا م بسح
 "ما زحات و امرعس لبمملا حيفا ن يكن لقا ىإ قاطملا بيا اقيالو بسلا نال اعبت" فنصملا

 لخذلابلا وه قلطلل اىلااولاق ثيحادل قدطمو قلطللالل نيب (قفلا مب قي اهوبع زل ذ نيمو
 ملعؤس» )فوتو حلطصا١ انه ناب >/0 11 ذ نم ععا املا قلطمو ميّملخ ءدصرصا
 لاددلا هياضتقا يبذو بجراح ةضّروبالا انا]ةردعا أو رحاو قت, ابعلا دو

 ١10 1/جع ارزاعل رؤيتنا ناب يلو ةلسنيرلا وهلال الام قرني
 ةشاللا ياعملا |ةييملاوا بلي را عل ل ةنيوب ١ ن اننيالا مرعرتعو يا ةفيرفلا

 يلاقي ؤنهواولا ونعمل ما يلام ف نع حالة ميعمه يعم الوصناوأئةيقالاك
 نوكيناب مفصقاما - قل ابملاو للعلا يه يزلايِبيعملا ريكوبل 512 ناجازهو

 يييرذعب يملا )صحن اعمل نولبال ان متعرس جي اماو لخريل ملك متو ما ىبعملا

 هان ازرعف واولاو أنتن هلل اهو باولانج )يفد ل نور ص باويلل ضن صملا ناو رس
 جازهو يرحالا يالا نماإم رحوهو !دداهلا ,كارهو اولا ”ن>اب.ننايازه ركل وال ا هولا جرو

 0 90 اج لول رعايعؤكرمف ملل در | رعاام يلا“ ءراشا تيبكو تيك تاك !9!ماحإمل <

 ردرتت ]والا لا مم ماعل العم اهل ىطع نم ابن: يطول لاق و ءل ون اقل لف عدي ال ل ايم
 ممل حق لمعلا و ف ولمرعللا نع بيسنص مى ,للا دعا ام ناك ىف وطعملا لدن با وجل

 واولاتدخراد ياا اف ياوججلا و طرتشل ؟ىلعاما وطعم !متزغس) لاقو لنشر وزلا ان جابعو

 مرقنامل لذ ذكى يل و (لمماىلا. قبس :سصر ما ينطام يلد ناناد إل ىلط لا دانفتتم عضال
 ةفصاق ريالا واو علا قام قسم ساْملاوا هونصملا)اًةزخن كيزعبل مالك

 طْملا يه طرتشملا الا نهاسوضتنفم و نم قوذس امون اع اضل إع.:|ىارلا طوقسال

 مس ملك مانو يل هي واول ام اداو رن اهلا و اوابلاب يال وعلا زو تالة اسصفل ولا

 | تصالاو



 يجائءارصل در اويل إو كم اقامتراع ملك م مانو قولولي فا ىو اضرب. مصمم[

 زايلس داسو عبار عم امي يجول دمه مي كرس عاطغن او صل م اموع رشانهواولاب .

 عامله واولا نوزح تيشن او سلاج هوا وبر, تدارس ومب اولا صك ويباىلاياضلا اك

 الاسد وع ياما داواوا فرحت جت ودل 5 وانبر تيار لهو ردم لعلب اولا

 قزم هذا عم هذ !|>!915لاوي و | رسالا 51/اجلود كندي لاه د

 ٍِس رهسم وأيا نييعإ تلو نم كرب ن وكيلا وجل ميسا لقينا مسيح لك مهبط و

 نم ةبيحلطصالا ”ةهيسنلاايلا:رهاظورهو ييزج سر ف مالو ويت نا ع ومي
 الاوريعلاع.جبسالا امهويب فن مج لا ماس ا ئرثسالا وبه د خباش اهلك يلا يوي يس

 صون ضول اصلا قزيعسل اظضل ماىفا ماع ل 'نوديو لنص فرش | ةيسالا انا مولعم ٠

 نقاتل و محرم |اياصلا3 زكديس لا 'نا كس 0و سلا اهانعم دم انل اها مو
 ءللبريهوعمل يق ل ثديسجت 6ناولاب فل عدلا إم رحلام اعرب ولو فعمل ا نوكأ

 صولا نتا نم مارلي 4 د ١اذعللا”قتمصلا نعزما رحال ص المل يف هبل ىلا ماشا

 فا عملا يب مص ماع فذ ب مسااء رتب يلا | يماغمللا ىو انش | نعمل

 "انا -ايجالا ل وكيالانه فصول انا كمال ٠؟زااف وز علا اضا نمرب 4( اظلم قال

 قزوكالا ص معا يعملان ضصولا ضرعلااهنِو ضي" باشن ٠ لسروجح ن وكي ربا ثن نأ

 مها وماعتس ا جمر يانا يلوالا ناك «وييعي وذ ازكه ملاربل ١ىمتقس |يياإ يواوا اضنلا

 دول بس اني ضرب ره و أره نمد اقتسلل ةناصازلا9 قيجاقم العين ل ودل رب اومن اذركك

 تلا نوداماعلا وهاد اك امل منا با يارب عملا فب اويلملا ومرت ملفا اةريشرطام
 عري لع رعق ا وايا6 مين اصر انه نكت لامعا ىزحايلا هن انلاو لوقو ول ذ لج الريل مرق
 لرييلوا ناطلاهرتحو لاقول ةيبربنملا هرب اهزتسالا ”ييبإق ع وف نامنرل !رلعام ا نيبجبملا

 ايم وفم عزحاولا بجو ف نامل ةراشاملا حمس د لف در وحلا طايل حن دب



 صب كءدانلاو سدا هنا يعز لب دجوبزاكي 4 لوا دو دارم ازه لا صم ازع ارسال ا
 ةفرعلا يق ]اهاك ىلا "دج ا ىص وني يب لو مايد رعيسنن دنصولا جا يصدح ) هي درلا
 امه نكس نيك صولا الا اف نكم «ةركنلاو كرابخ و فصولا اهني نك رورعملا ن ةنماثلا
 مصتتلا قيرنو نموبلايف لامجال قير مراشلا نم ب كلامه اراد لقرب ضني لو

 بإب ةقاولاام يركذ لهذا رصقنل البجا ع ا: ضيعت ف تملا نم وحال ازطعملا ف
 5 مفالاي ايات كد نه رميها 0 ابارك د م رمان و وم امارس اهرب عف اولا ىيبووت

 و ابارك مرمات ةركنا العد اهرع عفاولا ولما بابلو دوق ولاه قلو اف ها ى 2ص 7 . 8 3 0 6 4 2

 ل (وفالا حست عر تملا ركدو لا يذالا نم ابو امجزدعب هركذ يلا فالله نكو

 نمابوام ضع ةيبيلاامقركالا زكو خا يلاز الاف ئهلنلل ورق يبصر امبالا قيرطج

 لاقول عرايا باي يح معقاولا ) وا ضيا ردو الفلك ا زك جراشلا لذ مت و ئالئللا

 بايو عم اوملا الغ ري اكاهارحا ريض ناك بسا ناقل رىق اولا طعس او حل م باياهارحا

 ضيقا ذا ن6 يسنا ناكل مق و ١ وسل اقول وحاىلا عق و١1 ل ثعضاولا يرحاوه مل

 1مالافزيدملاو اسمدن ويلا اذهرظ زيه ءوعر وقف زكى يلو رطوتحصركو الضد وكي نا
 رملي درلا نا لذ ءريؤ اا قزك نمر زب ياامزملرب | وثيعرييطلا نام كش 1

 - ةزضرتيموبح لغد نا ىلا ةر اتم الل ىببل وببب نايت الاف ركود وعنصملا لادا زل وصاخ

 ل خويه ارب اهلل فا حج رطلا و! ثانلو عع اخرمالاب دإللا ن املا ةءاشاوإ)ب لرب ليلو

  ىان اريدصَسا انجي ع طعم ماليلار طختيالو ينغلا قدوتنا رع ال والا
 لئلا وما رمال نم لوف نا يالاوكسب مالا لا ن 4 كلذ و زي طئوعمم لكم لاقيت
 الخلل 3 و ننصملا لوو ا عهاظربا م وثزمان | زهربع انورضيب « ةع اياك وه نم لا

 ناهف موتخنام رإبلعت ضيالا كدت كرم الا ىناو رييظا لوالا نوكأ ايات مطل ابل لابسس
 اًرهيفازعف انام بل مملوق لع ارياع ياسا مسن يي و هبال وق طاقنسا بسانمل

 لوعلا



 ابجسل 5 : 3 ْ

 دما صرف | مند هبياشل اهانهربعر كتل | كباس نم | :ةباوجلل بواط لوقللا
 هالة راش ا لايرجع هرغلملا هو نم درع هبياش |ئزنلا يادإ قر اعل لجاتفن
 يتلا فر اعللا| مسالا نيديس مست دان طا ريغد سس الاو امس ال حاج ةىش او ريغ
 وكت هبباا يي رك فيرعلا' هبي ثادخ وا تيل كلارا سالاو ركنا ةبياثاهيلخ د
 مامالا دازوعلبو ظطللا ثيحرم © 25 ايف ديكننلا كب انف ةلفعملا /لازكو د 3 هيباشو

 نارك د يا, صان ظغللا شيعتم فرعنا "هبي اشو حويل | لفن إ صحا ذا وصاح
 0 وهل وق لإ ىصوضهو عريش كوربر يملا يلا لباعيرييصلا نا ىلإ ةزلسا اعلا

 ضحكت ارحب هيؤصولا ةنيعنم د إل كوكو ىلا غاملاءافتن | وطقم ووجو
 راقب ال اهناللت ادزفاوركذام عما جدطلر درر ةدد نمل ةفرعمل ار ةيلادل
 راع[ ىنغضلل نلعب هر يلاوضتقملا دوجو عميل دوما وق نا ملول
 «نال تس انمردطركد اع يضتنقمللييدت رك بس نم وه و صرع و نضل

 ”هؤرصواةككرعب سعقواذااموزل ماعلا يرن دة د لب لصا
 0 اعلا يلطوصصن نا اوهو رض هو منم اهل ربي ىولذملا لليله دز جكتما
 الط ربخ خود عذن اذردزلا فو عش ]كذ يلا هل ف وحرم !زارتحا اهل
 اولاد تام ملل داو موه مجمل ص صنخم هر جب تعفو مز ماعلا
 ينتتملا ءافننا/ ةعنتمم انه ةيلاطلمنا عم نالوا ديت وجيب مصخمل ةكتارج
 ىببإ دنا طحازج نتن اذ موا سيل علإ يملا نمل ىلي جبال ذا ماعل بل طوج يذلا
 لرب اها يتلا لج وأ ةضعملا ةنذرعش وا ”ديتم طل وكتاب عوتوااوضتقللا
 4 كاب نزوح قوضتقلا دوبحو كلاش رتولانونعملا نيرا قدرا ناو دنييدت كرا يلح
 2-0-5 “و ىناوا 2 هناؤرنويإب ةوعب ]علل داوتزم «واوفوح نع
 ذا امدردللاحاجدإك ملا ون نيلطتلازماوج عم لم نم الح ناك
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 ماعلا نالا ىتملا نعيد عيت اذاو شا يني ماواعن مل مدا ربخ نكي نك
 هجيكؤلو نيته عم (و !لتبالا) كلش رم اهلا ن ولف لاهل ثا ما اكل م يحاص
 اربمواهر تق نكسنؤلايف») درا وهز ماعلا ناب|رتبملا نموتلالا بوبس ف
 لنا بنا دان عت اكدنع ربل رتبلا زعل اطير ورمل نمد
 ةفمصلا قو ةلض خللا لجو تعتشؤه ]ويدل هوضتقللانلفا تب قاف ناف

 خيل اسهل نحعو + وزككا مع يجعل ة شاب تيتان لعوب وبلا ة نحمل
 هل وثاتق نوك نانو جو الاح نوكنإر وجت عياتنم ها ربال سال ربلا قرط
 هلو ةذصلا لح ف وطعم ا نا درنالذ احالطصا "دذص ديلان كك أ ةنزيصولل

 ًاهوضواولابنارتقالا ٠ مالطصالاؤ وعدا ةلجنم ةؤص هنا و دولاب هلازشا
 بكلوط والا ٍنءاجام »لوف نم ]موه يضخلادل جارحا مثيل ضل بام اك با
 لاطوترخا ينل عنلإدودفرم رجب مقاول يف يي الل دويل يلو يلح كذ دري لاح

 نازندالا هل ؤإمانف بس (اباوه انج اهل [زحامرعسو 19 5 مدواوافلااضيا ا

 نا لولاة (بتتسالا حيز وقلا نوره اضل اونلكيا وحد لابقتسا فرح
 نا هاضتقم ليلا ةيلادلو هيؤصولل عتاملاو هاوث) دل نم مالا بزقت فلارنق
 "م ناك بقتلاوققم ناش ما 2 مضي هر خ او اظن زىلاذ اضوه خامل

 ةلاكنم عئام و "كني قتملا نك كيزصولا نص مئام ةعير !مان والان وكت للفعل ا
 ةيفصولا عملا مرحالا لوذ نيل لح ا نم منام دافيوايؤم عن امو كنيعتملا

 وال اوبخن لوم رارخيهواش اوعي ةراو ع اووي
 ماماةيؤصولا نم ةغامواو نككوةدفص لا يهل كسل رجم يي اذررشا 1

 م ةلهلفنخيحو هقطاو نمو يت ضل يه هتف: وبول نب ا 0
 لام بلاغلا فالح اج ةكككرص) احبك موت )بوستر عنو علا نع ةيلاح 5

 ةيلادل

, 

 :1 ةاؤو 4

 1 ىلإ# 0

 ربل <“ + 2



 يعج نابل ناف «ككذ علوتلاا نل لي يقيم زو هن اناس ريز رز ليعتملا ةيلاحل
 اي! ابقتس !!يلريمرصم ل غيل اهل نال نان اهنلو نريسل عزك لاح نتحمل ةؤرملا

 لاصوا ميس هلل صيعوم طبق لاين تيرا نق ال هن اتوا اهياذانيتسا هينا نتمنا لاف
 ةة)بق تاطلوملا دل فاو قال ارحا ىلاجامرخالا نو جرملةسلادح ا خالل
 8 قاس العو و ببساموهل كلا نح م(ماللل اوزل يلا لو ةهيّصولل تزيتسمال
 مالك نلاقي ن نكس وتييلا لل تنييعتو ةمريفصيلا تعزل الل تاجا نكا جلا

 م هل قازكو نإ يلو هزيل يلا وصولا نم عناملاو ديفا نللماخ حرمتما
 يلم غاماو هل و هيللر اش عبارلايسنلاو م افا دش الذ للم دبيان ل نم عاللاو
 يالا 1 ى ملل وف نم صنوف مزعل لحتنلالانسو فنصمل ]ديالو
 كان حلعنلا الا رج هتفاولا إل نافإ ضي اوجاند) عينا اويحإب ىلع لج

 روصغم' ده ىو نميز ايل ضح ةزرعم ىف وصولا نا عم هدإ "دؤصلا لع بص

 نما يله صفي نإ بجو (ئاولاةلياسلل وجاف رابسل عربا ميكس
 5 قالا ظفلاا ىلا جات ن انام زوالا نمل ز + /كتض رب 6نااو تايرانل
 قف ةلزنمراصو هباصتتاكبصتنن اذ هيلا فاضل مثا0 يزل! فاضل ىالنملا
 8 ةهييشلا ىو انملاب عونا اذه نوبرضال مس هال ذوو جريب هضاب وردي نيدلوخ ا
 يااانلا ص مما( نو ىيصيملا لذ نما هنا ب اريل الات يلثافاضملاب
 قريتنا فاضملاب هيبسلا)عمجل تل ار نع باويلللو هلل جراشاوطرلا مالك فو
 يضرلا ضلوا وصوم هنو عمور ولدا رنلا [ق صولا .رسزصمو ركام لا

 |ميلحإب نوججنا ادلب توصوملاقررس ابفلا ناكو وكما ةءاشمالا د قتلا
 . هجرلاو ةركلاب هفصورعل ”دذرعملاب َدورعملاو ثلا صو هك كارب علا | عينا
 مةركتلا تاؤصلا رت عيجاووصوم ناك هياربج نعم (تلابالا فصوبد اا



 عم كنلاب ةلفج فص وطرلا مالم ىذا بول اذعا هنااا هيجي سف لئلا لف
 لعب يا: كلاب هفصورع راوزبب «)ارهن اكو مكنت 40 فرعتب فضت/ هال نو قيما

 ىبإ نوكسلالا نإ هناهاضتقم عفرلاب حر خلا ةولعا هللاو عكللا هب فصورإبب هذصو

 راك لنع فقولا هيزبراصو هلاوا ياللرسور بسادل نوكلان اب باحا نم نا ستلاجب
 ظلال ربا هن يسانمالد» !حازلا و اعنلا نمد 8 5 ريق د الذاضيا هيلا>

 يدق تيبس ىلا و فنصملا] و تكتل نا بس انملا لامار لعد هال امااغاو

 نشا يك فضلاإل ا |عاذلاوإىفلا نم] وقلدا ملعافو داب ريغنم ص يا

 تعنصلل مروا حومرق سا مرلا لاق ميلا هلحا دهس و [ءاذسا يليق هلو

 .نلاع هزبوجن اقبل | يالع ةدرل ضءاعم )ذه ليك فاضملا لا حمبيل | ناضل نم ميال
 هللا سابا لتسرب نئؤلدج يذلا )ثم اا يات هو بقل وضوم نما اساب منسم
 دياوجو ادم ملك ابتنالا سعف فاضملاواز» |ثم ف هبإإ فاضلل نم قاب لاك ناب

 ةيومريغ نما كر نجا ال ةيلاطل حو ”وجا هيا ؤط وقسلا ف اضملا بح الص لا

 هجاحالب الا ارم و جر اذا ارإا هرم هنم وبلا مدت ةجولصلا مدعدريلا

 اىوحا ةتصلالاق نمرب [هن يكل ا(ردوجلا عر عيلل ماشا مرت لعل واجمل نعت يل
 مؤقناب هنا نم نورخ هرهاطاناو ن هيف وكلا هيعرام» يلا راشا هم عليا لال هنا
 ظ قزح بو كو عر ذرطل ورايلو فطظلا ثصانلا]يرارلاب لاا نوعد ونحو ونحو

 ل” رب اهتز و ارتبملا تؤزحؤر» اعزب رعد اريل تبل نسفل اخغ ام وهو
 0 نااضيا انو ترد ن ام[ بصني بصوت و (كوخا ليو ختملعاةداصمإ هزيع لا[

 0 7 لاا قيهرملا ند جا عزوممالو نذل قل لاق دي وييس سم نم

 كين يم ماحب ودركذإ ثمره كوجوم لاو مالكا لذ ظضلاق ار وجوماكنافركذ 11 أم

 تاياهس قلع وا سرالاطعيل سمول! [برملا هينا كك كلارا كمه را والسر

 يف



 'وزسعأو يئااناسع !ناولاول ادا رح بظااب ناقلعتميلاوئف هيالمو نوميرف يبا ٠
 ووش اناسحا نيرلاول ابرخانيصوا ين نسحا وسحر | اناسحا نئيلاو لاب

 افا مالو رشاد اش جدل فو هايبلاب هنمو انسح هيرلاو نامالا

 يرانلاو دربها مهنوعازلاو قلعتلا نم عنم رد يلعن( هن معز
 ىلاوتح ثركللح دار ؛ا5 مي صل اج ريب ولشنلا م ناضرن نب اد نابسريلو ينج

 هياتتسجونغلا يلعاضرةعما ضرب ئضعبلاف ثرحوهو ينتاك دا ا
 اوقع ظأا هب قاعتن لنا ىر افلا بفض م ىللاعاو ىبيا نم
 وجد ]اوت هيفرطلا يلاطشا الف ه انعم ينسوا يادانعجؤاموا
 اهفاو رد تيسنرم وهال وعل لم اهلا بلطذا ثردلوه يلي زعلا
 لاا هادا وحد ديزل تدعوا
 انياب دل لقم) عفب قلقنل ل عج هرنيخو قبلا يصنماعرالا خلان اوج“

 لضنتاا]هواو ةدهبتسلا هفصلاو لوعفملا مسا |عاذلا مي |(مداملا نفصموا هك ظ

 اوت هلق نحر عنلإ يعض هيذ اع لوول هسالاوإ نلمس يف لخويا موعد ملف
 ماتو املا يق دلاوه يزلاوهوى اهلا ضنالا ني د هلا اهلا ندعي اهو

 ملاقالث هب ضصوب / واو هلا لوقييف فصو ملا ليل رب ةوصرب عساها ٠

 لوصملا نم هإللو اةورحوهلريخملا ود وعم هلو ايل هب قاتلا اناودلا تي

 ,ابلف دعو غار الف و ونعإ هلا دجي ديذ يزل انها انياديطلخرم

 نبادكمو ناكل ديشاميف ينال ضي ايلاف هلو قاتجارتو
 ف ةلبيزلا لإ ,رك5 نح فرنلا و ايرتقن بامر قلع هيلا يهذلا ننس هنا نم ع



 |[ 0100009-00 لع
 ما |  ”تادبضف )وه لوالا» نباكب قلحت ناف أيس ككالاح نوكيا كيانلا سدود
 7 | هل و ويك وكول رداقلا لعروصلاو رهاشال هل كلوز من قلعت ناو
 // | هنفلهت وه) لوالل اقحالا يع تاثزيل رل٠نإ ينس رغاشال ىا هيف إيل الف
 5 نمالكن ا باو دراز كربلا نهوهد [قحرب تدزوك نصري هليل دان ا جم ىفغااي

 ا | لوالا ةيعيماماليلرلا رثال جوجل ]اهقح لاو جوجرم نييلاّتحالا سوعزم

 | يوعلا هب هقلعتن ,|ىتش اب لو قاع محل اىزتنالاب يالا قلعت نلف

 0 نقالاح نو: كوكب هنيايلا فقلت نورتو ١> نو نعل هلق هييشتلا

 0 لصالا لالف يناثلا“ ذدرحوحم آو ياهلا فز ل مدعزصالا نا لعب 5نانلا .

 1 لغه زعم يزاول اناكو ىضييبلاوه ,٠ اعأ هاو فاما ميع ُ
 ١.1١  لاوتشا يقانلا يل ةيضلاب هاني اكو ضيبملا لوالا ىو ريما راو ةنلاب ا ١

 | ل ىوريلورالس فل ني وا الا ىتساو اناكو ضيبمل وه:لوقي نا يلدا ناكو ظ

 | 0 ةراظادخرط فورسزم جمس هننملا اق حا ىلا قاتم نئاثلا 5 لوالا ظ

 قانتسلاو فإاسالا درا ذر طق لكن نصري ال دل يق ماللاو فل الا نا يل

 وه هتمؤوتتسا إض ناف ضف انام يا وأجل هنص :يئسلا قزخا>

 | نموت يقلل تسلب ريد ةص اخر ايلوهزرتسلل دولا: ى ايل

 ١ ٠٠ ركزو ىورطلو هانا ”هقزنطلق رطل قلعنلل نا باولفانقتسالا يايالف 3
 ىلا وز ماعلا دعم ديبارصل نموه ورملاف علل /] اجا اوهقدقللا نال :

 . ةاهل غلاجإلءىذ ف :ةلار ايللو ىو هلل وه اننا اماعل ؛يعم بالج

 قالطا نم .ذ لل قير ذو سو ريل ةراهلجءانوازك قلعتمب ىلإ نولي قران"

 قولا فعلا صيرع عم جالا يكن زصعبللاه يطا نم دام, هل عىتدلام
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 ىلالذ ريا ودعا جلحاما 5 عر | لدع اعيلبع ١ نه ستواصل نلب قوم نإ ضناو

 تشل لاذع قليل اب >[ىلا نال 'ةتةنيرل قلع اطل ا لي ونعق الط لان ]ذو ملخا
 هيض قالاو مول هب ثيضتاملو الا نكي م اعلاب ثيستمر د ال ومال نم الك اوت

 ئاوججعو هنموتثلا نعزذج لاو انناوجف يو نوخ عقدإق ناوتةيو هإَو

 اهوا نيببجو نم با ىلا ى الخل نصايسؤم هنمنيدسش يع ينم مرت نسحلاناكف .
 . ةلوالاوهو انما ةديعرتمل ! ماكحا6 عصاخ وهاب ير يف ماع نال كلب نه نا لتماا

 لع نازح ناكر ضغملا يداز هجر هل وق يت عيرصيمتخوهلب انس  اذهذلا :
 هلل 9 :زئذخ | >ااشاحو العو لخيانلاو تيقلوا هدول لاصإ جرم بر خف سر .٠

 أمو هضارتحاو ىجئملا يف هيب اوي ىلا بر يف ىكذام نالانهاهكتت ٠" 5 1 . 7 ' .: |
 نادال يس نيت وذ هل فاهلرت ءاكررف نتعم هناكايماسوالخيفةكف

 ناكناو هنعاتوكصريصو ا هنم ٍنِاَدسملا رضيإ تثاياههف نتصل < ٠

 امتار انا نسحالا وهو لاهو ريزل ري مىصملا لال اشا]دالا يصعلا ْ

 تتتنم قاتلا لا 2 راوجا قلعملا ب وجدوه اما يملا نا يضتتتي !زكنمربا

 نياق ماو نح لون ددرل يننب نا ىتم الف هاوقنر ماشا هلصا نم
 ىرعتيوهو قنكا ةأنعم نكن 5 مب ازمتسلابلا ن اوال قاف اذا

 ملا ريدقنيلع ماج وكي نلف نسال لاهله ازكحابلاب <:
 هرتصر ص وكر عاف نااضا محج لاقو 0 تاقططمملاداتارلاولاو وحن كنك

 نسحا نا يانلا يطفو هده انتكلا ا نكي 2 نكن صم هوي ططلا .راصملا يلع يباع

 مىاشإلا ةلبرعمايلاو بطاخفل عاما و نسحلاو ايلعاما رياح نس“ ٠ ريص هيف

 6 'لصالاوهريدل نيسإ؟ب نسير بخ هك نيبدارككن سحاو
 نصح خراص يا ةءوويصلل هيف ةردلاةريجلا رام نولاو نيسل لبن نما



 لقناو ريك ىيلام ىلا ربيت رصق اننالا نمريعنوهوريؤلاب تبلت ناكاط#

 نحاراضهاذما عيب ال حا اراه نابا ويلا ةرسلجرسبتلبلا ضي رصاحراتلالا
 ايم ٍرحر يسيل لاعافلا يفايلا تيب نضره افلا مم حلا رماملا فخ صو انس ره لاب
 ولاا مح اناا ايزل فصول حان ردة و تزل ءزك ذل و حيز. ير ماكدب لل
 لايلل فرب نق نككو لازك اغلا ل انلؤ وجرسباف يم و الال انمف خس انلا نا
 كاتم هوضنملإلاقوك الا مافتسالا .م وضد لفؤعا مصار ابتتعأ لود
 ىلاخإه هربرت )صنم هريزلل ىوراصقل اان ا يت وكلا فرك ددداريغك#ا
 خرا افرع اند عاجل اهنتس | نوكت ريال فزحييب رييتحا ماو وك هتاريغ
 ْ لفها نا ىاتسكلا بعامل ةاذاو عشر لهوطيفو نيج لم هريس تنماع

 مس مريخ انه حا يل تابث الا فو ازن نم نادلة رب عرسي محم انهاه
 رلورككاجرلح [صتقم ل انما تنصل درع الس لاه نا كيو ص صني «لاثملا ذا

 0 5 .٠ يمس اا 0 ماو 1 ٍ < ل6 .

 ضار ف راو اعاوعشم ءكذ نانتدؤرعم ايل ينحرموا اًديتم هش تليز ام.لخم
 رقفركو امه ى-يىلل يلعرلا) يمصلالع ه| قراعنتس لل قرزطنم همالك نم
 !هلتذاب ناو 'راجحاف ديس اهل يف اهزطقخالاو نويفوككال وايل ف فلاخ
 . نملاكرت مللوقبو كو ) نموكز خي للعت داوقب اول رتساو تاث الا ل
 اذ هبالرطبعبّتلا نص نا”هيالا لوانؤ لوأتم! ل نا بويلورطم

 .اطؤما هيج بو نإ مغيوداا نا ةيتساوف هيدانيكو بوذلا عيمرنجيا/ ٠
 ةمالباطخ كيو ذ نموا زدني لاعت هلوثو //ةيلح هلا يصر مال
 < بتوذ عيصانإ فخر ادم بوز عيمب هن غرم مرليالو حو
 ليواتو ةقملع ىاءزل> اعيح بو رلارمع هلو نا يعور ةما
 لوقا نم عمس دنع[ ةراكح دب لير لوو هنا ىطمنم ناك لف 3



 .. يل ضيعبتلالعل حوا طمزم ناكدلا جيل انف همالكإ يعم نم ناكر
 ارنب لف ىلا قسملاوايمرججلمر از و طسوتملا نصرت الصم نم ليش ناك .
 و تبل يكقتحرإ نا هاضتتقمو !رتبمالان وكام اورج اذ عقأولا ناب
 . ظافلالا ف ةلفللا رذ | ”ةلذوز حلو (مخكةتشملا ىف ناتاهل نانابو داو كركزك
 انفان اناهو دلو "اعبوضوملا اخاولالا نم فز ليو تابت يارسإ و ةعوض وللا
 | لحا اهي اعلإيق نا ةاغل خيم لص دا 3 (ماكز وسكلاو اح وتشلا ا

 لول يف فلو شعدحال ا نا باويملاو عبور قيصنقا فضل ل اب نؤلرشع
 لف مالا .كرشعر حالا نمى ياو |يقع صئخي ل ءلاتو ماهل + ةبص انا
 رجب التّيَح نارؤشاو دإ ف ىت يف «مرعمو قل ف كازشالا مزيج حقد
 عامل جانو اء كر عل نا يعن يلع درلا هنماشا «ةاوداطلااراعلب
 ٍِ لاعبجس | يلا قل نافايشل بل د نوهد دواتلا ىلا)مو

 راتلارصَه ا( ردد اشف ن و عيل شح نايؤاقتلا نيراهشالا كلاعب لعرب رلاق

 أقتسا |(ذحو يطوالا مهاللا توبث و لقب ملاغالا ”هريزحالا مالا عشب هلوقريلع
 ملف هلقلاق لاق و ياعم هطص اعد حاد و ءايةططزلل مسرب دفع

 ةئلابف تاكواذ نما يال قيلا ئهؤلابلل ني لاف هبجيلفبا دري
 .ملابملا رص | دوج :ىصتاقِف هيضتنم اهي علابملا دهب اجنالا نا يملا ناطل مف
 لعاقلا نم الاح ن وكب نا امك عرج وق ةيضتنم اص ١ نص ”هب ابححملا ناعم

 ٌقزاوكلاحياز وععملا نم اس ن وكي نال فحت هب ارهاج نول احبت
 .عيمرصؤ بال اهلوك ف يا لي ازلا ريما :هلزتم ن0 ءاوثدب /و بوجع توصلا
 ركتاذود عيق وما اينالافالربكاتلاالا ايل ىنعحمام ابأ وك يل ورملا يلا ماعلا
 حو انلا هنيب ا هوضعبل اني رارملاو برعلا ىا مضحب رضفإوف شن فصلا |او



 ناوخو لاث و تيمريهطلاو لوا ادتبم كن وكي ن١ قدا طوف 0 اتا
 نم هر ريال دا لو با وج تدلع و لوالا اريل اره ليلو ابوجو فوز
 وطب ةبورونم ل وكت نا هتححتو طزتملا باوجيف دلو "هيما باج
 طعظرتعاو ىو: معرتنلل و يا ارتبال | لل جوفرم ارهبام نا ين هأوؤ
 مفر | |عق ون نكت ىو بصندا ع ةصتخ ا يطلا نه ناب اه
 ناعبذع سو حو عضولا بسحضوه انا ىولللا ص اصئنحالا ناب بيجاو
 يحتار 9( 3 نم اهو يلوا بضحلا !م.اورّكسا لج لاس الان
 لوباومتبلا ةرمانا هزع يلا ادراعتسا لو هلو نسح ريح لي
 )4قازه_.عنسا لق وريلللو بضنلا سعة صتخم لب اصلا نهار لإ لعل
 نيل نيامقو | وهذ ا هبوبيس يع در واع رض اانهو ةصانح عرلا
 عئرلاردهع ىلب ىلويضا وراعتسا م[ باويللو عذرل ا) تحن (ممجرنظحالاو
 كف ويم هنا يحوي نيكد نط ريوط هن ل فب ننعحالا لَم لاف
 ٍنياثلا هبوب قيام يلا ”كيبشلاب ىالطالا الاه لا | جرحا سيييجترم
 اوراونسا ميكو هلو اةنجياشصومبع ىف منكم |عا |'رهو هلصا مايتعاب هنا
 حفرل ارييص] لب اصتملا يللريوص اور وتس فا عدرااريفصن امري ريض
 عض ودور ريمص اهم اوتسالصالاو فزحريكوللا نه اهوا !صفنملا
 رهمضاور اعتسامهنا6 تاكاناام مل وف ف لها نكح رو و نكن اكم
 وخد درا زقتسال اصوصنملخ ا لحب دام ناحل اذ هذ ف طجم] لب
 الا حلل هيلن اوهو هإ 0و ظلل «سيص اهنافيما ىلا ى لب يوتع نمو
 ءايلار وتتش و نهيلا قف و "عز رهلا منال نوللا نوكسو:ةرح وهلا ءابلا و
 فورلل عيديجلا قيللو داو كلب دبشملا يلا رحتي.( هن لحوم

 "هدب



 )صال ندا لاحلي اريد عضوم نر ةعقولا وو وي ازلاربخ يري. راهي
 ةفزملا رج هلأ 3 لاهللو ةءؤصلاو ةاصلا هيدارملا ريدا طيظ يطعم هوو يزف
 ءاكؤكوه و نح انس ةيمصب سف الا هضوبإ فاضملا نايرللا فاضلل نملاح
 /. نعءاهذا هاو هاف ة صاخداربف مادا ماشلا سدريملا راجل نابي يف يقول هلا
 (نلت والم ةدؤص هنوكب سو ركل هر ادي. ليحككلسا ا يإصاا يلا يلوالا نع
 قلكتملا يرجح احلا قدما سم نا ووش لو قبس ان ئ)هتسممول نوكي نا
 نارظ خه مزعل اذ هلم هلوقلراشسا يطوالا ةلكسملا زبه تاكابنف مهاعلا
 مىلعرولا مكائد لكلا نم سزرجلل هلع ل وقل نإ بس انملا ناك هن اوكا
 مدإ )لح مزه وشل (طصا و يرصا الاف ىلكلا يلع غصن ا هس زج

 + اهلا جو اذا سوق يلا جاتا ذا باعجمللا نودنوعيلا ناب مثول

 املا عيرو هن اينوطعم ةركلا ل3 يلل اتا رجب ىدق رج هلو
 يافراخ» ما عم دؤ اعسا جرعب عق اول وكلا للطن رضوي
 قفط رخو ىضللابساصم نكنلاو فش كن صياح
 "اوى رلا ل ليعلا ماللا و ئلالا نا ىلإ +بىاش ا خيري ةطو ممل هو عرالا

 بنرسأ رونو ”هفتصو#ف رسما 3 انح همزشم كانط نكدقلا طولا نا
 ٍضرالا ف يارلا نا داما وعملا نال |ىولاب قلعت ن | مص الو نصنع اربط

 لكفارلا نا نعلياروصل ىواّرملا ىلعتل ٍلعو. نيصغلا ىلعيرتتص يوما
 رابتعايهمااركورب اطوهو ها يق ءطكؤكريل يولاو الاعتسالل لحنا نتمعلا
 ءاوج بغل وق ناكاذا !هنو]ادب هياكملل نوراق نع اهي اكسحبرماشنازاق ريف
 نع ةياكحرب رقماو ىاهضا م لكلا ف ارك انهرمال اواو لجو نع دلل
 ريعبمل ياشلا ولاحد فصل يق نا لارا عضوم داو نورماهلاح

 نالاههبب فل انكاكهن ا ب اوبجلاف فنصملا ملك نع رع هللا 60

 يب



 هن يف انناكو هإ ف "هفيمملل للارض مر اشلاو عالطصالا ىلإ ظبط نصملا

  اهديداملاؤ انه طتتومهو يشيل |ممويعسر ظاوج رديشفنلا بعدا ومضت إم
 راي نمإك ف دل تمالاب ةتلعتالاد اكحالا برع ماب دإملاو نيبنإلا
 رص نوكيا ا هلوق نا موشي اليل ني انما يف هلوق عم لكب نا ىورجلو
 ١ ٠ ةعمبصتلا تدافاذ ٍفاثلل ٍقانلا واو الز والا عين ومالاحن وك ناو

 . يهزمو|بللل بهزماّلم» ةيينبلللاب, ترعمرهزلا نا تنصمال اق داما

 كوقمو يا نوصوصرُق كا وو دا قاهوحو مالا ثرعملا كلا بوريس
 ياابو يي ثلا اف' صوبك سوصملا | وغمملا يبا وعم وصلا
 هنراعل يلا م (ّتييذ قبس امم رملل اضلاايجاو اقلقنال ايجاداقمح

 والا ؛ون او زمن بولا نمط »ال نا يل هرضيعو ها
 ئقاكااماعقاق لا لاهرقو ىحالا نحا جر صا هيب لايزربام ىلار انا
 جرم لوك( بكرموزصلارمالاو ةءورضلا وه امنا قاشنالا نا« ةفيحضتالا
 مرد اوم لح قلق الا عمال و ننبرتفن نارك أمه. ارص نا باوجلاو
 مر حاو نيس يع ب ايلازجا نإ وخيملو نيحاو نس رإكب املا يصد
 هيد زئفسملا هحودرم عم ئصولاو دإ 3 محا بابي احلال نسملوا

 صو نإ وصتقي ؟ةسم اب ىِيَتقن ناار وا نيبو نم طن هضاهح رغم
 جلال تممو ضر ا نعمرقا ل را ذرباو دوج ف اظل وخوف رم عم
 ًالفام اندومملاب دالك !رذاظلا ١> كح هإ ف طاقس | بس انما نا منبت
 ”ويرم حصا لا ,[س[و خيط فنصللركذ بقع رك ا
 مهتل| عت ىغا يلا هيفردوضلا ىزقتسالدإوف هاجيروكيلا ةفيقح نغم
 رهتلا ىحا اللعن ممعبرك» > ونادص اخ ةنسللاب:دييتلا !رقنسملا فرطلا

258 



 مقلسي ا !ةنسما نجوم !ّنلف هل فظربؤ هيف لرقتسم !ماىلا يهد جمول ملا

 زوهيربح ىزحا يلا رد هلو راديو نو تصلالا3 -حصلا هنن
 لاقلا واه حارلا هل الار جالعصتف ١ ل واضلا عشرلا مرعي ماوجيلا عماش
 فنصما ام لابس ايلي هنصرب < هن يكل عر لتس ممل عقو نيييح مماثلا

 نااةبعراملا عضاوللا نه ةاصلإلاو يول (طعصيصنتل ا ريغيلو قالا

 ارظوشلا نوكي فيل ول ادد ياسو تاصلا و ةفصل يف ةعيرالا عضاوم اق

 قظإكلا و همروتملا ةؤصلا يل! ةفصلا ةزصلايد | ملان ابا وجاف هسا
 ارك( يمد احسك مجاشلا تحبسخمالاق لاه يلو ءاصل مدام زكو دس نمل

 / 7( نءاشالا مابفكسالا و قيلاذ لوصوملا هلاهلوذ و فوصوملاو معرب طلع

 هنو يانزكخ اع) اقع هلوف لاف نا مصل و: مح قلم ابتتع امرك انركد اه يلا

 يا نادلوجد ةوإ ٍقءكلف ضنصلالاق والا ؤ مك/ىابعو عحا يفا ةذص

 رايلبلعافر وقت ناجع هلق رحاو إب ىف نا_جوال علل تاءايعرم
 تمحو ىجئملا لاق مانتحلا يحرملا وف و ريقلصاولا دز اد (ضمقم ورجل
 ارب الرول ا ىرلاوا ئر نيكل |ىولا هلاماسإبو هلغاف برعا

 4 بهرللا الخ هاف اجد يعل ]علا نم ايمي ق جرفتس ا نع

 9 ايبرارلا قلو )اللص اعت عارم سراح ا :سلاولل لب قانللا

 ناو نام لنص ىداوف نازمإوببو عتتط ملا ولالهاعلاناكولو
 ناب الو دؤماحئالارنتس ريهضلا و ىطلا ئوقتتسم ارييضلا 2

 0 نزع رك 0 ازتسالا عم فو نس رمل نوكي 0

 ماضفو ل زنق علل بلاصلا نال ريالا عفرلا نسرإ يصعب امسال
 فادلا ف موسم ييضلا ناب هئارخعا عم) والا بخردلا:اكلمابا

 0 م م



 درت دا ف وهنا نام اعمززالا كيس كي« ريوطلا اف ضفانمت اذهو
 . عجورو ليا وراك ع رظلا انه قنيصملا )نإ ىذا يلا انركذ ام عيج
 اريل احوضوم نعال. ب اككل لهن ١ ىلا ةراشا تملا قيام
 ذب هل !صخضخش م اكحالا اغْو نادواستم مدرع و فرظلا ناكد
 اوعي تبلل لبا منه هيزملعلالاعلامؤب عوف اياد هكر
طححلا نإد ملاعلل هيبتا ربيع ”نبيش

 . مازكالا فزطب نس ةتياثدا

 لقوطلو ايم وانام لج عمان ح الطصالا يف قلطن ترظلا امام.
 لواقيامإعرو لل د يملا مايل قلاب و هل وانتياص لع ماتو
 الذايجرإ ق هند هل وحد مر ىل ىو مطل هر ايللام دل صقة | ىج قرا
 ةبا ص ىرظفا هم .رهتملا ماكحالا عيجنوكعن امال ةماعام
 مال إي انتالاا اهو قب قاعنت يوب نوح مع ن موقف لذ
 رخو هاون دا قنصل! ماكل ميو اتنلا مالكو 0 !لعامد املا

 ٠ ةزوملا ماكحالا 2يجنمإيف نا نوردظلل تب اند قه نلف اطؤهاخ لاذ

 ئاطلا ن وكيف يوجد ىفو نس قلعت اون عقوا ذا هن! لا دراما
 هيف )لف د | كرنع ا صتسم ة!رازخ ىلاعت هل وق ك[خ لعدريف ردك
 ةكولزملا ةرعاقلا درت و اصالا ف والاهل نريد نيب ىقمعدأو ربنل

 نعيوللو ناز ا وج معا [ضنفمرا تيباث تاصملا لوذ دع

 اذا ىلا هذزح بجيل قاعتملان ا هرصاحو لحاو .نوياوسلا
 هلو ر](يك(نهوضد كرك لو يهف اصاخاوكن اك! ذااماو اهاعت انا.

 1 لزازنويح نمر ءلزغتس الب رارعتسالا قلطم والا ف دارملا يبدل هلا
 كيبل قاطم نلاثلاّنِف دإلا دلو نص اونو ل حو بااطصضاو

 انا 9



 ط ورتسلا عاتحاو ةصوصخ هببهولع توبتإب ضعبلا يف فلاح و
 حطشو وجويللا ماشا عرحا يلا ارم 5 ماكل الاف ماكحمالاو ةصرونملا

 اهعزتحا ييرحا "هرقسيج ديل نا غو زحا يللا موك يح نمدبإ قو بصنملا
 ةنصلابراشا تركا ىلا ينل واتح جرم يكتملاب دارا ناك اطو د /مجرسرلو
 ظفهلاوهو |ىه وعم ىدو | يلازم يضعمو| نتصملا لاق هنت اهلا

 كك يف ةءاش  عافلا مانا | و ينو هاظا زو عيل عتيل ذا
 مداد رفي عانياكموا ايناس ز,لاقؤل ؛ نائسحالا ناك فامزلاو ءاشن الاف

 كاييتيؤلواولا نوكسحالا عوق ول انصو فنصم ال او كيد نعل وال ان يمك
 [هلوق طويشتم وع ْئطعل يبس انتلاد لدية هل وثيعئءطعلا وصي و

 كاب اف ءوتحا و يركوذ اوا كرءودضحمل لهعلل لا بسلا نيب ل اللطلا تنام
 فكفراظلا | سيد ىند جلا مو لا نافب ا ىمسلا نيب للا جودي وحسم
 فوبرثالا» يارلا ةبب بسحب اهيا اب [ىمسلا ناو هنول و نيدطجولا
 عمد وكينا عصي هو لحلشلا نص لاح باىهبلا نوبه جالا لاذ ءاهسلا

 نك ]اللا نا د بسصسل انياب تعقو تلبورلا ن لوضنتقي هناي ارا 5

 : يلا ناسا هرخا يل !ةهفصلاي تشكل ناف إف كما ب ىهمدلا نابوهاه

 نام ةوقو نيدوصولا:ىيعتت قمم! يل | ىدامرعب عوفولانا :
 لقسم كلا نعجن ركويلسن اف نفرطا ناو رلكتللإ م (رينحاي هيلاحلا

 لف ملعبرل لاو ليااو الحرركلل اف هن و دب تصصتخ اي املعد ظ
 1 فاك ردو لم ءاهلبب فلا( رصيا [كل اذه و دب« 9

 ناي ةننال ا اماول ىلا نع م ابع بايلا تازكر جشم ْف تلال ؛بابلا

 اع نولرعتعي نا ويم ظافلاللا فرط 'يعملاومج يزل اوعيتنلا



 وكوب نا وظنعلل ١ لهو .ظضدلا اذن اهياعدرن ةوختسم ف ملا ن 6 فايف ال
 ملعمربف جرييقملا ناييوهردضتلان اًمعاررلعل دابر 0كاعمللا وورخ ظافلالا
 ماكحإ ضعبرك) ول وفِي نا يلوالا ناطفزحااماكحا بايلا| نحرك هنا
 هر العمصرتملا "هد! نص يلوا هلرجرتملل هجزتلا تاواسمد /ت الخل لرضعب
 ا.رلعلطا ىييبيتبل يا صحن اك ال ماكحالا نه ناب باج نا نكمو
 ةلمالاسلا عجدري دقن اومب وجيل راش ة ويك جان لاق ةرضم اوك
 ييلاوني:لقلا ععو افرحرورشع اهيورالو لول |عومجام ديوب سس

 .لَقلا عيب ىتسا هناي ب ااف ”هرركلا معربا بس انملا:ناكف ةةصاخنشع ف
 نارا لج قف هذارم نه نارططو ان اجحذتكلا عيجدب ا دارم
 نييعوطوم ن اعهلل ل انا دا [صخانم ا ةيركلا عبجو ةهؤملاع جنيب قرعلا

 ملذا اماثرسكعلا ءاكزكو ازاجم ةلقلا عجب ةريكلا عيبا نفسا نوكيا
 مةقبقح |يهمإُك ف هلاعتسا ن وكيف رتشموبإو لحاو حصتالا نكي
 نكن جند رس اوبن مالكلااماو ىو حيج رجول مل اذا لا ذك نه وخد
 يياامهلا جاّرحي ضضملا لاق رلعا مس أد ازهذع مماشلا مالك يجينا
 27 لاااعخ!موييصلا نوكب ن )حنو اهويضت يلا د ارم او تايفشلا ىلإ

 ماوه طيض اس ثدياتلا بشك اضملا ن ارابّعاي ثيتاتلاو رهشتلا
 احلا تاقالط ١٠:ل هجم ذ|تاايلكا يلع تاس نيل ق بطملاىا برعملا إف
 عقوم خف او اهر ور مدلكلا يك جماشلا ل اق مّن اكس وك ملا خبيطتلا
 بوحلباب هيّ و ل وذ اب ملكتملا ظافلالا مالكل ابد ارلياو جابتتحتلل ايلعتلا
 _ هنوكلاحو املهيجويقي يا امل اوج صل اجور يملا و هت يدلل ابلا ير (لج
 أهيلا جانيؤلا ت (يكلاو فا ن نتج جو تنصل لا لاق بويملاب اقصتلم

 | بوتبلا :
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 لاةركذ اصرثاليفذ اهلإ عاشت ىقلا تالا قلطم»# بايلا | زهاهل بو وبملا
 مهل وإلا وبلا داهاظف نيرنسع يللا وك نو ١ مح و انثا لب عراشلا

 عير اذه عيارلا و عيس ىلع ثلاثلاوةرحا لك لع لاشلاو ت(لكّتعب م ىلع

 نرماثلاو عياسلا نص اكأ دلو اح اويعسالاسنا و نت لكياع سماق و

 الف نب شو ىشا انب وكه جو يلعاماو نورشحو رحا اعود

 كقزو شع ون اننا ىواض الكا ربا هلا نكو هلَوعب الار اسما وبا

 ارضين الا عالة لاع تق ا فنمصملا نايا ىاشا”دديلب اوناددع

 كف صانصوهدا دة باو نم برد في هنضو يي وللا.
 ”و هجويلاع. وج مل امه نا ره وتيار هنا يلا دهراش ا ريغ لق لذ تن
 لعاو هجد استر, اجانيالاق نيكد اضلا نكد ؤعم و بسح وزعم. ىف
 ناو درا يجمل يعصقلا للا قف طنش ن كس يعب هولا اذهنا باوجلو
 ْ عهزشلل ايمؤلا ففللا نإ ف ضصملا لاق هل نب اهوّيف لق فنسصملا و اهريغ ملاح
 | ليهو هي ند افطركلا |عجنم ومو اهريعو طول ةقااص ٌمماعإة علا

 اديبلا ي نوك نال فحو تاافللإو >ال' ن وكي ناجح نيف 1و هيض عربا
 اص رعلا ل / ,لل ذ و ولظن د سؤحلا تاعللا يف جء اننلا ل اقرمطلا و ريرشتلاو

 /0) لال اومدلل نامالا :موطمام قازوتس ل فرغ صفا لام

 نوكيا م اثتملاري عت ياعم نرلدكى محملا قردلا |يدسن ل جر اشنلا] وف
 مةسم خلل مدلل ناعم عاملا نامزل ا ين ل (نهتس لا ةفصزر لإ رسخلا ان انابهتق
 فوز وتلا بسن ن اكف طف ظف تبجسل نيف كي نعم تدرو
 احافظ نوكي ةراتق ليبصفتت موبمعملا ىف نوكي و نيصفلاا ”دغللا قطق ب
 قريبضلا عوجرمييلا ماشا هل ذ ىرق نسلم. ءلازكن وكتال عمان



 ١ ١ ووتنملا طتضاولش وازهؤتم يف نسحالا!اقتش او هوت مزارع الاد ريع
 صضيعبلا دا نايبنمو بهامت يلا ىو نط عطف ااىيفريافامرصم
 جاما عزحا يلا اقف 6ك ضعب وه يذلا بعهد يذلا نمرلا قفا
 | 1مل وقسم اوف هنم) وعنملا و لوفنملا نيب ةيس انملا دج و يل
 ٠  ضالاحق امقاقتساالا قائتتسالاو عضولل ءكبإ وفلل لكك حطتلا ىلع
 آ  ررتازم مانا ,افتلاو |يتفتسملا نمزرلل (رعضو مرع امال نفل انللدجو و

 وكب نيل ربدؤتت نم معا نعل اىلإ ةراخا ميد ىزحا ىلا يلج نما
 لها كعلا يلا معي ىف ,بونف هق لص ام ضع يعلاربؤتت نصوم هلق
 3و رلو و لام نم ريلس ييرك نا معيزب بعل! ضع ن نيؤعب ميله اجل
 تعملو بلاسلا نا عم ميلا ضن وققنلا و بلسلا لوبضحت هض وع هناف

 ناكيلاريمضلا دوبل )يراقلا فنصملا_(الب مل اا 3 وهالا ملا 6 للاوهاما
 فطعرطابلا مرافتعا بوق الذب 'ةنككت هيياغر عسسل وهما اند»
 ”ايايشد اقتعاو ل يل لإ والا ن اكو لس افلا لطابلاب داما الو يطت
 :ىلعلا تركن م ,ماعلاو مجييلا تاعارل 9 اينقنلا فلصح نمد جورتما
 قى متنا لع اه و(نب و هلم اصف نا [ييا ينبه 9 مهستمل و توبا
 ىلءنربم مو اهانعم تاك اذ لق ئعم : نكت رل ل ييصقلا للا
 يبا هتهضا لاف سلوعقركلاو معلا و ريفنعلا لعَْبَف نموعلم ١ لوكا
 نسحمل | ارد, برطاو مسلوق ماك هصاخ اهل الا فاضيالا>١ نبضي اعدل
 ياني! ىضدنيل ورمل املا ىيلعدرلا يف هلبقام بس نيل يهل الضسيقلا

 ىلا س ابج.رب ١ لاق كل يلف لوم عزملا ب ابيك فنصملا ل ف نم داؤتسم مرحا ظ
 اذهور وكرم حالا ىلع نبيا ا نس ايعنب ا هلاق املا عءاَسا عمحا

 ىلنلاب



 يلا ”هباثم يرق امايووخس الاف ئبتعملا يب قرم ناموا ىلا نما

 | لمهيرش اذ ازيكيف هيب رص ريمجفو تتم مددخلاف تابت قبلا قلو
 رّيحناكا ذاق ناف عملا ةاعارمو طنفللا حك اعارمانه نكي هنارلع

 لإ باول ٍؤعملا ةدارا ناكما عماوركل ون | ولاقول سايعئب ل اقرلف
 ”ولا فضلا لال يريرقملا ماؤتسالا ينو اهو اونموب ملادومكب دارملا ظ

 عرقي اذا وهو هلوق نا هرببونفت لا وس با جيلا ةءاشا تارلا نه نصرت

 األ ناب باجاف»را نكوبلرم الا نا عم ١ يف نيج هول جاسر ءاصخا

 الاوم بسحب ا ندرجو ىلع بوق قاطمالنفة/ وكندا تاركلا ذه نم

 ول و لون نيلمولا لص بالا |يتسالف لحاولا ةموللا بسحلاما و اعنسألا
 عيزلالو ”ةاجاقيلل وا” ظلا ىاكاوس خه قيمنم ةحظنللا لم اذا

 ناللورلا صر عجزا وشل [رمعب راما كؤلرجخب مساونق عز ميل جرانف هل ونبأ ع

 اطفال هصلا و4 م نيونت شله ئالخأ/ و يف متونولإبيقلا ند
 (خرفملا طولا يعم رضا و | دينا فرلارا نيهف ايلاعومل وبلاد ريع

 فنصلاو جراشلا نيش قو هياوجتبوصنم هطتل_لضاخ هل وو نم

 رخيلا خضاب ايلا هلوق ردك ز دس نابيل مءاشلاو )اهيل
 لاق يح يبصيوبلا نمر والا لئلا ىنرقحير اشا مر. لانلاو عاثل ا ىدقيلا
 بايب |وفو مونت تقول دريل كذا نحيا لرثاحا و يزحا ىلإ بل الار عص#
 باويلان الرا ذو وجربي هياوج بوصنم ئنصملا ل وق ن لولا ةرباسا عرخا لإ

 ارهؤنا عر سحا ن اك هيا وجنم بوصنم إو ولف مطعب لب بصانلا وهىمإ

 رجب داما ذا مايا بأ نكيتو حارشلا ضيعدلاق نيعم ويحس جملا ال هاب
 الص ن امله نا يضتنغي عا يللا !صاياو ر/ونت يلا .حلاصلا ني باوجحل



 مي لوطالاب رونق تهّوَقن رسوم |ذ نكترل ذا زك يل دنا عرفنا ريغف
 جالا نا ىلا ةءاشما لونجلا جءاشل لمد و سوصقمل يحاك لح وصقل لح ةاخا البلا
 ةيباذلا مكع لو هفص الل يضتعنإ ترلا و نايس طرشلا قوهاما

 : ورح ارنا ربخ ن وكي وسو قاطم) عقم وو "نب [قيارلكعاه 2

 ناو لك عللاو سضخلا نيلي سد م سطو طو يش راعي او يفتلا هير رش بلو

  لالرتسالا ةريلطحتل (ياع لن لس هطعل هن 1و نيرا عرعا لا لالوكسالإ
 اذ مرتو رصوان ود والا بسام لا ضخ اللا لثع ىو لصمنو ا رت

 تتسلل وكوب 01١ !يلا ) وعن دس قري رصلا نا يل ماش! |بقتتسللا نع
 يهتتيلا) "مو زرمكا امج دولا عا دتقنسالا نع نيكد مايا عسا ١

 الجو الم ايلقلا رع تراك !وس فا اقلط قا وضنم و اضو اح يا اذرظ

 عامان الا رفا | نال دإإتل اىلل مضل ارجن وكت ثا نمام را ذو ل
 طالوت ضال |ساك مضضلار كح تناك بح نإ اياعب هنمو راهن وكف

 م١ ذا نا ايحيرم صعب هاغن و مدتعت اب هجوو مضعب هنت ا متصلا لجن لاما و روع

 |  ءووذاوهو دي وهرب لقن لاح عحلاب يقارب فنلاو ةمدقم) حرب لفشل ابقتسالل
 ررلقتلا) فو 'ركصْ اضط هاه ان اباضب اهبحوب نا نكمتو موراعم

 8 !بتتسملاهزصالل رقت لل نك علا نظل يهز هلاذ يو (ذا يلا اببرسا
 ' ايفا املا وضعت اول وا ةراجحا واما ذا و وطء ميلو ل والا ميج قملاف
 .ن اكمهلملاو ةالعلا ىلع كنا 9 واضيبلا ضاضقف اللو ةيورلا سعب كاز
 ١ دزهاو نإ ريفر سح يف االارس انلا جنط ماعطلا )يعراع تف :ىبيسلا بطخي

 . هي نولنعت اون اك يزلالطلا وبلا نمرامملا لاذ ةدوصتغملا اها جء ايضا
 ٠ هنئوارو|لحلا عءامم عام )يح ضقلا نم جزم ن ىلع هل كريد ليدل ردا
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 ناك نابؤلعنن فيكولا ما إك جراشالاف درديلا يعمم لاجلع نورهاجت هاوقو

 كب تاي .١ رذةراخإل نهاموذاولاةرلف اكلاقي نابدجولا دهر بحزعل اوما دارا بسانللا

 _ لاةلوصقلل هن ولت هياعوصتقارخ يشن اللا نمربصتلا ناك ايون با ويلف
 0 اوه رانيا هفمالكيلا | ونسجاؤعلاو نصا ٠
 يندب يزل د وتموت بادجي يف هباويو جاتا اذا شبر دايللو امبالا باط
 ااهاعو باوج مايوتسا| كل مزالال ذا ماي قيس الل با وجالو نوصو باوجولف اونما
 نشات نار اص مازقلا نال بزطلا نود مانقتساللابا وجا هجشلا) وجج لذ لوقفلا

 يلو جو تدصلللاةسوجياوحو ةيرنجا دلع وعم )اهلا رجا ضن! مزلف
 ناكلاو اثلا)صنلا نود هزل ىل نضرسعت امد ميل والإصنلا ناكأمل حا ىل
 «نزوعنوتعاو دلرمخلا ضعت مزعل رغم رع ملا نالواهياراش اراغلل ادازم

 لول ىتلاب د توات اهزمدب لو هواها ةلضف هيقوهد يارا اسد نغلق ٠

 هكربراشا ديد رايح و ماقاناوهوع )ناد ناهي نيذت هقول يلوم عز
 تابت هيفو ناشريمم أرز مإكاا ذولا ”هصتل يم هلعن اغلاريمض قطا ضنمصلما لا يلإ
 ناشلارب ضع ايري جيلي وضجإلا هير اننا عرشم الاه طنصما]اةرنسالابرهرحا
 .رففادل <ميولا ةةيربستتلا نإ لبوه ثرعللا ل يل يرانا صايلومل فو فيرعتلا ف

 شناانص ارو ارخا نمر الذ عن اخلاري مصنعا هربنمل دإ ويل زيا هلع فرعا |
 نابميقيملا  هردنعيكري نا بشمال ناكو همالك مانع هالو هير فياضيلا

 هتيقحلازاذ نيالا ري هكر عاود ربنطل د اهلل هر عتيل لوط رحم وفي
 هرخاإلا م وكشيح نم 2نال6 قاقاب الحم اهل نال يلا ردع اييكك هباتام
 نتزيخ ذرمملا) ذأ جطو فدصا] يف ناري لاق اوس باوبعييلا عياش

 ريما نم قرض ٌئضلا يدب جصاخورضللط )و نا شاريت رخل نأ



 بإاللصاحم ادل] ع قولا )ينم نوكيا بسانلاف نإ ييالاري(نانلا
 نعاربحإ هيو و ثدحرم ا اركيملا نعاربح اوك ثيحنمرغلا كرا

 ١ ةاقل نوكسو كول كوواولا نوكتو يلا دز مماللاو يجلب داق ناكل ريم
 .تيعولالاقفأةبضلا ايي ه)عبحةياالا ن ل خنب ا هطضا نك نو اهرعبو”ةينتلا
 ةنس نيس ايرلو ىضا قاما ن اكول ديتسال يسب ولشلاب ف درعا عير يكن

 يلل هبللا نه و”دياس نيرا عرض ة نم ؤوأ وهي امسفو يتسو نشل
 هباوعا نع هعاج تول فرفش ال ضيسالا ل الا | ماد زجب وو قيبولشلا
 يا روكزكي) تشيل لاكنافنه حصل ٠6) ىلا انيلا قوات ابنت ل وّوضفر لك
 نيبولثملا يلا ادع رضا دال ناكو يذلا قلاقال عادل ناو سن املتم
 امنادجاشلا وانا دج ربلاو داييلا عوف وول ل تيجي ماو ل ددوا ناب فطع

 بيرن لع جشنلا» ضللا ياولد( 1555 يئتيص لاه يف هزجيلا نيانلا مرذ
 رعاوؤصف هو مزاللا لاذ بيدنا باجل عرشنلاو ديالو رج ن لصف مدزلا
 ضرما لا باول وا ضي! يرذثلاهذكالدإ) نيلاصتللا نمي يلوا لحاولصفلاو
 ةريوم لل (رهؤدماعا اج موكزملا دكللا قام قلاية دصاخ هيل: داربا

 لاقتشالا بإن ىف ةرسنملا هل للا «اضتنمل اال قافول ل ءوصرم هنوككداإو
 كب ةيرتحا نإ ضنلا طب[ يضل يني وف عزوف ف فنصلا لوفي قانت اهل عا
 هاك ع تاذ نوكت كديرضارب نوح اهنا فرتفلاهتسالا بانو ة رسل ةيل زعم
 |يباركحاو طقجنريإ ول تلاو لور نما يب غكشلا:ناذتالا لوف اث/ي تا قايس
 ايزل انعم يلب ندولحلابريدست كيوبيشال فلا ضوركو(يف زل مدع ناقشت
 اهاظاورلعا هلاوزإ واخ يث تاذ )يملا نا ماعب اذه نمو ةبل للي قاوهو اعم
 وط|ماولا نا نم مهي ص حلاوه اميل ةراش زينل يل؛معف) ماعلا بوز هيلونل لعب لا

 هيك

 ظ للا ظ



 ماتهرؤ ىسنقام بس سايل يوتا ددكقد داعلف عم عفلا (ةضاخإ لا ٠
 لاعفل فا نذل ابا وج ةعق اولا ذم: كي هكا خصل ف نم هبله هيل
 "فزاد مو جس ايلا طض فرللبم جا ننالاناشلا] هد يلا طرتلا باوجز ادب اكيسقلا

 مسلح قلو واولاوا قوف نمم ةانشللا «ايازرعبو كنجب عدم الذا تجاور كاوا هللا
 اين اكو عرادد ا[ متفاونح هم ورجوربل فجر زين ميشلا) حرك وه ) تفل ازمه
 باول سلام كلا دج عنا يزيل نمل ءاوخع نسل دل نيرعني نا هل
 عربي و سورجص عم واولا وه يزل متسلا فج ك درو نارقلا وق مرتئارسقلا

 لو خم ئم عنم لحفر عيت) لسن نحلة وس ا ![علاب ضد كتم
 قنصملا !ضتسارت دالا ونه رهاشال هلا مق اريهزمو ةيائللن واااو جزر ظ

 ...٠ مايا ريما!( الحاج اجلا رهاتلا# نوكيا نك رساو شف فللو
 ينائلاوا رتل باحد يكره نسق محا اذ زج عقورقو نإتلإبو نسب

 طف رمل ما هلوقي رميصخل مدح حر اشلل يلهالا ن اكداذبجإ قالوا يل قمر وتد 8
 , موضع يلام نا نميفغلل نه يئانبسا ميلة مساطيل خيا هن مورق داو |

 لا مناع هر فالف يرق! ةاخعيج فا ءكزلف يتنبه كدا موهو بلغ نع
 ليفلالسه هرفاع سن زغم وامن انف بادن ن عررطجب دما وتر نوصتنب
 ل5 هه) بارطضا ديوب مالو عنو كازا ودا ردو قدناب هصزرج نما بال
 1 1اةوذ ل نوامو انهاص ندب لاخلا نا نباويربظ البوم در ريفاصابسنب,

 نا باوبللف دنع هياوحاف ب انلاككامرا مريض نوضيلا عاملا مدرقو - ىمأ

 ميضللاو اجر صالابادجإ وكر تعبد و ]اهل اان تعا معوتديرلل راع
 كتوم عمد ل. غتساو ءلؤازه ثم, ب كمر ورحا ورءاشعاب | عاجا 1 ا

 < ررتتلا لاهل نا باردو ننملل ةرككمربا دازلإرلا هلوف « > وديسالا ةلباإع

ٍ 



 نك هلا عربا دب لعل «ريتتلاز عيوش لاند دا تايلاصلاوارعو ولما نيزلاو

 .اهاعوشلز هةصانح باول دباوجحو مدننا :ءاكترحوتجيوه أد عقول نزولا
 اذه ترلايالذاردشرباوبوررسلا عوف عنما كنا بلع نا نيو الز امجاد
 ديازتسا ١ يرنعوإوجب بت لار عزل ل بوو يطل راشار وبا ولا
 باين ملؤنص ةربخحو ايزل نيمار ضرإ5 نب اوبل ناوهو فيلش وأد
 اذوز ص طرشل ؛باوبل بشل ارنب, ربت ن اكو هل باو ناكرسست م فرنقاذاف
 وصلا قرب لل ل ىلا عراشسا تقلل يق كا كالاق م)رقرمرملا باوجحرانكشسالل
 لف داق رمالا وريح وصلا يباضتون) كمر دلة اكيا ولج جوه

 باويللو م تمن ]مج عوف و وه اغا ادت دعن عييذلا نا ديلإ,اشاامز صاح
 هفنججاب دىتهدولي ملول اريخب ا ول حَؤ داماو ريف ىلا يزل وهداربخ
 عراق دارم ونوكي هدارصو دإ ينذ ةلص اخد بضل ل ازيبؤي الف د سمع
 ينال دياوجو منف انؤج عيريعارج غشنا ترج ٌمضالدا وفيلم هل عج
 01/4 للا والاو زب زعأ هللاو دوز ونس دير رجنلل وكي ناز وحبي بغل
 و شلا نا هرحا نالاجوب مث دعن عويزلازه هبحو عويشلا دلقن عام
 رحاورديص الدي قشير اة ههلا و علا للطإلاثلا ءاشن !نوكاكرب كلوا شمالا
 يلم نجلا نم]كوريمهزرم باييللو يسشلا نمر حاول لبا[ هزاحم
 منهل اج يبوككما ىنح خالل أهان حراشلا د ذانم بقع دض و ياغملا قدلاف

 ريقأ

 نر لاقبام:يلاءاكيراش كيد هنا ديدان نور وانتلا كاكا مذيب
 فا هناي هنو م يو هربنا يب نمل ةنيؤجد وو ماضي !ٍنياتلا لا
 >1 ناك ازهطحو 2مودتو ذا وضنهيلآراغاامدنح باولو وللا.

 اخ انوي( دباوحويشلان اهم و هل اضجاؤانتلا مزليلو لوم نا
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 ةيباانامشلاةلجحنولأماو لص عود مط نم ادي زروال دز مل هوم
 ناموكانممق عنمازلل و يب رلكلاو قرصلا انياّوحا ره يار بخ ةعقاولا ةإيللو

 نايلبيلقلا نمالك نا يرذعو ءاكجرهلدز و هيزعارب/ لاق لا يمابنالا مهم

 عامي نكمل ناو هاهم اصالا ناعمة رصر بيا هل ن اليل وال امازتام
 ادنالا يتقوهيكذلاربهلابزكلا ةفرصلال اتحا هلطيكزلار بنل نيرازانلااها علاق
 ناس نموها بذاك فرصا ا قحاف د[فالا هزصان ع قاقتالل ازجتملاربمخ ا

 ههطرم ريدا دزاذ يلا رتلاربخم ..دويذت اوس فيكو ٌلدز حرب ىلاوجوعو مالكلا
 نجس ءالكؤو و م مالعر م اظاز يبا شالا | يلي اكدر مور قو بزكلا قرصل/لاقحا
 (يلوض | جارح نم زكلاو قرصلا جا ناانيزاببحرلل ملط مق وذ ريئلل لان يرخ انملا
 لافق ة دارا |باامالكانهررزنحاتإل صنع نع عرتصامرل !)قبلح هضاو يزال زم

 نم هجو هب طمتردومباوحيرم] اح قرعلا نم قيل هيارشل 9( نا البلا
 ىلدالؤاديز نارك هتيطالد ل ولو» توضيب قرفاز و دم اكحا نم كحبوججلا
 راذواعم رين وصلا يف ديلععت د|ءاذلا)وف ن اعمار بص نلنإازؤو هيل وعفم
 هد لاوحا نم احسديلا لنيل "نادل ود هلا هيلع عقول اذا يلوا يقركذلا
 انهيلعد بال قاطنم ريل انعم قلطنمه وا لدزنناباوجيص:لزل و هماكع نموت
 بلاعلاب مياق هيكل ص الص احن ناد دخون اك الط إشنالا د لاوعم) يفف

 سكيعايالا زيز:لاوحا نم الا حرييلو ءكرعاق ببرطلا بللسند هتيم تلاذا ذاؤؤشللاو
 ياظحالب ناردالف هضااهب نإ مقاوم اد دق جالوقم دن ولوأ هي ةقلعت

 كلذ هقح ]وضم وا هيض لطص) يف هن فليب نه هنحاريخ هحيقو
 بلعب اذمل نمداقسسيف هيئلاقي نوضس هنو عمر عبدي ولج وعاد



 دانتماو | ادار ترمب كوت نم داس زب رح | رّييملاب هطبرمو هيد
 بجيل احا قانالل دال يعمل بح يزكااو فرصلا] محارم
 ةدارا مصل لارا نعاورحا كوتش الذ امل يقيلرلا نانا فعلا

 ' قالب إوللو ينل الجو داورز ادلة يتتلا دل دب اوجو تلاد عوج

 نتاج ن اص اصب الذ لب اوج و كلل نا حد ارا هناي علاز خ

 بسساز!إ يلا نا از هءرمإ صير قو انخوبش نضج عايإل نولير#
 وهاهباويللتإمجو ملا نؤحا ةوأاهللالف اككمستتلا باوحدار ااوس
 ِت و هاؤرحا درجونل يلع مالك ح. (تيف ؟جمورحا إل عش ىلإ 11 زلوةدارص

 © طفاع ضع يفد هييؤللا اذه عيمج زر غشل ضعي ف ياا ميشال ضعي
 ' - لكلا فيرس بازيزللن وكس !|ةجياتو بلال مت ديب لإ دعيج ماو

 ظ وضولاقللا قورج 7: 1 لاهي جديلا) زهدز#) ناز نس يلادإ م ذا

 ا لا >اوزذف هذاا يقول تحمل ةطمإ)/نمهاطا
 لقاح درك هن اللد ع عنتر دل عزعللاذ يزل ولا ماقلل اذ هيف بسانل 1
 ْ 19 ياونرد اه طاوجراو هبل مدعايئبلا ءانعمو زولوه) الف ازكؤضرعانإلف
 ينو طش حا ا ذل هزا نم جرين ةاعاقلا فل اخيازه) يق ناك نكي طشلا
 ا م وج
 مج |االف ٍيداللاة ازاتخ انهاهو هيلعسالا دارا ىزحيلاقي كابل لد
 مزكلإل دل ول د هلو مرقحلا با وبجا نختم[ نمرطلتملا باوج نر كيدتعلاو طغلا

 لاطروتسس لذا ٠ هيلا رم ىعنم مالا نال ين تحاا هديا وليو ءلقاارظ
 بدبي لعتم نوكيه نإ ىوفم يللا' بجوال يا :>ضاماعب اضم 1

 ةللانلا يلا“ هيدهتلا عم ورهتملابفمة!ورل نو ءاض هن لذ يلإ ةزتملا
٠.١ ١ 
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 0 ىاثلا داوععم نارها ورم غطععوهد لوالما وعما سن اييال .الربعلا لارمخا

 نول لا قماباكه نقصا نن«ديلع دات يلا هنن طخ
 ندب هياوترها اربعون وفنان وكيف بانا هؤفلا ع يا ةفل يزعم
 باوجدنإل ١ د17 يقوقا يا اره اوف فنصلل و هيلع ريل قيس امر ع ناك
 ريو[ حر ولا و دإ قدام قف اولرتلا دزه م ب اوعيفامسقفلا

 'ةجد ىنعلل ةدرحزميفاثلاو ةعانملا ةارجتزم ا جرحا .ريدوجو نمش هيف نياخ

 الورعان ن كعب ندر أتعاب فصو هيمرنعا اذ تلا ن'لوالا

 "ايضا دوخام انهوهدل واعوم مساوي وعملا عائق او هنو ؟رارّيعابمزمزخا

 كن وغربخ يوكدلاح) اذبه) وعلل ساب ناذنالا بسانملا ناكذ لذا

 ع ةيلودي اك دنم نونحتيرزل «نيوفعللا» طاهر جريش
 . قف اك بسانلان 6 >ا يللاننوككروتنلا وذا فرصا يباح ملا ظلاوهو مالا 0

 لع مذمالاح اوك ةربافلاوزاطربخ كولو كن وضربت يوك خلوق نا
 ين يلا بضي (وانياخ هنود بلا بضبال هنوكك د يعاشلا فهل بلا انرولم

 ورصسنقلا باوججو ىا تص لق ن وكيفزؤتصلال ادمان وضدزوك هئاطا

 1 هلباقمذ يلا يل ودالل اقحالاو رمهمتناا) ةلادط رج هيلع

 مخ ةيعج ليك اباوج وكره ير علاو نخل لاقدوت نادال تسالي
 نازل ملعايع ةرىهااعملا رضتلا ذارءه ارك لعارهاشؤملا نو زدالالاىتحالا ٠

 رانا تع تدلع نرهاعملا طتؤنوللا رصقل نوللن ام بنايفذا

 ٠ نا قتلا ىصاملا)اق ل! مز اسيوي ةقاولا دسوا انصاف مولعم
 - لخشيرما مقوم عن من لاك اكد زال اري حنا مشل باوجتنلمج

 دي هيب ع
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 نو 06 وزال 9 هيءرصلاو جازجالولؤو ةمالا جلخ اذا قف اةيطزلا

 تاب لوف كدا يساك داك وو صرجلازتلا و ضيض لاول او جزا او
 اكولاةنزييبت ضرعلا نابباجيجرا نكي: 9 اهل با وجال نال تنل موكرللا ع
 اضاصاورج |هع فاذا طرت عم و تايلعلازرلللا ينج (وا دول ل نكو باوجلل
 ةىبد ثلا 'هعباسلا فصلا ةققن اسم هبل نم هل هب صيشال وأو ول طي

 ةرحاة دل حزم هقباس ب بارع بعل ناثزك عباتا لق نا بارعتالا نيد عضرم لا

 ا يوضاانه جباكلايدوملا نايجسسجا بزعل نمر كدت نوي ناربالف
 لاما بجا لير, اهؤح اك بارعدال نم ١ وفعل. ن وين ا ربال يذل اي الطص
 يتلا ايف واول اب فطعلا نا العب عض ةير دلل ةقالعيز جمانه ةيصباخا
 نودب وعلا ليز بيض نلوم نان ينل هللا نورطم توبث كاف اللا حا
 ربخ وك عليمن نطعل ذاام نالخعاوالا نع خجلا بال تحفطع
 مال نع جو طوفذ نحر يغ باوبلل ن جلخ ةراصتفرويففتلا نيت اركااهلا
 ؤطعا او ةيلربلاب هو وحرص يفرشي اي هز عم هم تول ها ذل هاج الطصاب

 جيبات هلا افرامسمو | انزب هذ ول هه اوحرص اضر ًيالذ ا عب نل ا ماتنا نمي

 كاقاةيونعللا' ةيِعَبلادادادزعل تق ناف هضا و نسحو جد ؤبما مدل هلاق

 لقا يتييد جا كيما نفاه حالطصإب رلكتلا نعايسوزح هنوكعم ذه
 كويالت او .رشور اون كرم انورلخا كرما زلا اواو لعت دلوق تال وق

 عيل يقفازكو ”داصلانمالرب ابنوكلادل صدا ةناتاتميلنا
 اطمللااواينساو" هفلأتسلإإتةؤطعم | وكلاال | ص ةليتالا نا ثمره ذو

 نوي نازمهجبلا ةلوبارلادإكلارإ و و : فنا هيلع اطصملا عمان وحول او
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 داما ن وكيوربجتتإ يلو ثبحتعقو ناو ن ثا رنيم دو بلدا قولوا ردم
 "اتناك ة يمقن قلو ”دؤعلاو ةكتكر جت عقاولا نمركواع ةرابعتشعنإرلا
 مليح تسلا ف الطا نا باويللف ةدحاوتدلا سما باستيل ركزت يق نافذ
 بايلا نم حر اش !اقرسذ جلا | كسل يداوم نا نارين رعب ةعقاق دو جسنوكرابتعاب
 بايام دارا ةلكسلا يا !رلققل اك ضيعنتلا نوكن ارذكير والا
 ةاهإ ننمانا قوالب ايفل ءاسملا با نايبلا نوكنازفجتلو الا

 162ج ةديزو فه * نكد !متحن اف دياخنالا يلب نم قذارتحا ةةيربنلل
 :ل وتسالي » (نناايخر جل رب نوكت ن | ةنجسو ةيفانتس اديه دهيم وكت
 م:لاربخ"ةئقاولا يري نللب د لا ىلا دنا يلا ةماشسا بيزكتلاو قبرص
 ذا دنس اك بزككاو قرصلا يلل هيلا يا بي نكتلاو يرن هلوفو
 نعاضلاعطق عم هوا :هيؤرمرصملاد )هفل ان»# فؤاو قسلا يلاوقنسا

 شال هلل هارب قر صم عامر قرئ حررت اوس باورجيإلا ةراشا باق
 انهو فتنم بركلاو قرصل الا قحاف باز كلا": ير يصربخل ديزك عطقوتو
 ونا اضيا عصابحردغسملا/ظركو اهب باجحاذ عصابجريغس ضير قنلا نوكيف لوألا
 نجل ناو ناضيئعملا 9 ناتج نا رضلاو زال نم ظعا | 4| وح ددح
 عيا ارلاو 891 !.اقلاوتعل اوس بيركتلا نس جلوالا ثدؤشلا ازال نصملغعا

 ةاللصوصخ نحو (يإياتنعرطنلا عطق عمم ضع قولا زلو قيرضتلا دبا
 سول ة ونة لجو صوصخ تديبحيل لطم عالبال وق نا ار نؤعم د
 هلل رهو ىننمأ تيا ىنن نوكرف يعل ةدجو مال اباؤصتمإب نول

 م يسم هيزك عطق اعراب ليمن ي نا مبيزكتلاو قيرصنا دروس
 بسال اة ياهي ناالا مولا بنرك 2 جيم ب راكناهزكنا لعن ذل باوكلا



 يلف: اش ايجاد ارصاو يب وقزكالا عن ذالا نابل هكا قجطق دب زكي هن طعي
 اذعا نبن/ويوقشي (موزل] ماعلا الطي هلق نالت نا دديجوت مرق ع)اوس باوج

 قرض ةبلالا ذ!مدزللا دجوؤعال اهيلطن ن !"ةزباقلا والصازماحاهطي اا
 ردجزبلر ريض ةريس امرجةدقاولا بنا ملي وكف عونجلا هنن
 اوصل نامف ةلملاةإ كوم لماعلا ؛يلطس ل تلا هالة ولرملا)هطنصربل ا
 (مانيمداطلا نا هرص ا حيودركا اهم جرانلا باجساف من اسرب تر اصردلس نال عزز رتحالل
 . سم زضاووهو د قيل ل صنلا وحيل ند اع زل ضنلا همن ميل
 | كرس مرجب ةعقاولاد| لاب (نصتقم دراي ماو غلضي اريل نا مث مالك
 لاظؤل قاطنمو محرز ملق ونهم امابتر !(مضامنديوطم وجب ناما وسر موكذملا كك
 ناطغدلاو هد 1 اجطابن /ال!نمربال هلا عم مفصلا يلاذ نجر فاح د
 7.انكت ل دبجو لع فالصملا مز مزن ل انكم وانجب !انيل نع هرم راش

 موضولزونب قرض ةيلغلا ةدبلاملا نول نار ان ندوب لاا دعم
 لنخيونعلالا ريملاربا رص اهدنضعللا لها لنعمل يقغملا اههعرتع ية انا

 لاو رستم ديلا زملاو ,لماعلا بلطأ| نسم وعوضوملا توبي هلل

 ونوملا نم* جز حمو هلورعممائلا (ملطن مل نحا ةيضفلا هلا
 ظ نمردال هللا ند اذاو اؤيل م”مكفل مالا مر انتعاا نمحا فالاازجو

 . لصلب ةل طم اعلا يلع حلولا ةم يل تجرح )مالا بطيهو عوضوملا

 م يذلاو اي) وحخمملا ناعما وعلا. [كل] ف نا لوقلاب ةيكتالمدإ يق
 باولو (مورل |ماعلاهبلطي ايل وكي فيكف هفزج سينا هنعا تسلا

 . قم مزيؤاح ةيلوفملا ثييجزمو مزن ياكل تيحنم) اعل بلطنلا
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 ٠ نط دوك جرهملا ل 2ك نيصصتلاب ف ليز نص ييلريصللإ هلا يملا يي عاشوا .
 عرييص خيوعملاوةم درييصس عرمإا دارهاظ ضيا اطل نسحار جول وينعم يسر دلا
 ابو يسو وىفوزوص مع صوعحو انه نا اب امره اهلا مدابز نال 10ه نسحاد

 ٍئاثلا علا ] ثميِلع 5 و نزح ذ وجوم هل نص لبح هزيد ىلا فصولا لزنرلا

 ييمريحال ل لب وو ميم لزع وف وطعم ةزورح ذا بزرعسالا ىلا عم اًساللريرفتل !زهىسيل |
 -ا/ودركذ اع نايالا|ببس ا بن هام وح فنصملا] اق امل مبب ايمانه اه مل وك مرقم

 ٠ عمن امنرل او ل املا فرطل م شرور فنصملا لق نا ىلا خر اًعا هني اصزم | وثرياخو مح

 نوكتالرمالارّسسن ف تءاف نامل انا با ووري ممزوج ان او ”مئيامئ الان وانام

 موف كو! فولع ارم1و طابا مهلاضا ىلفرلا قب لًواماف ل ييريتقس ايلا يجمل يو كالا

 :/(ذ[ريلو هير صمد عيولملا "ةيالا قام نار عل ديا لام هلك ف و ةبامزر دع

 يق يلب ةويبقلا نصل بافع ضاارتعاالا ل بي ناك هنا عم ئيملا نع فايسام

 مم 3 نع ترعاف اولاقأف تامر لق يل ”بدرطللاو قزتعلا يل رعرفورظ ل هنت
 ؟ةوزكبا نضونمح انهم ملا الاهل ناف ينفاونسم مه ءانع لك ونعيد "هيام لوني زجر
 لوقت ايطائعوا نا لكم ]عازل و .- كسلا ثسين انلا نأ ىبا نيبانلا يفي لوثيهنا هاضا
 اميوام ن وكس يعردش لعاؤلا 3 حلك مادا وهب تالقو ماقد طذالب طار رلا تق

 اذهؤو ينعم فقيل قرح يربع كربا ونكمل |ىدلا نال ياقيلا ترحييرجم جا هن [لو5
 برسل جرش هنزرهاظلاف انه اذا اانعمزعد يبكي لاطورتكالا ر[ساكذارظنإ سلا

 يلا ]زي وصحت طوكر عبو نام الا نصرك امرؤ لب: ةصانح القل ل وتر كذ مزعج
 .نلوفلاونيمسالا..ر يلج عطري جلا رصف الا قبلا فرح رم رجا لوقو عرظد او ضيتفملا لع
 .يلدلاةةيمسالا كل ىلع] وحرلا قبلا رح واصلا لا با يحلو دارج ىرجا من اجي فيلق

 حافلا وكل يطحن لجالا لعبح دف هن ك يس مني هزح ايت مزل من كلذ ني هارجم كج د



 لاول وسلا ذه يزحا يلا الذ طحاذ بيا تلف نافل وة يطول | لي يعجل حريك فوركملا

 اهروباه) ا وسلا |ريواعم بتريل اى: نكت و عاؤل | يلطنع ةؤاك امو تصمم ا ل ةنماىاع
 نمر ربع فوزكملا راع ة فلانا « اضم نكمل جوملا عنو نكل وبيج وعز وقار

 تنصملا ملاك لود كرين ركوملا اولا ل وهل ضف انمويإو ..ركوملاععضقلؤم اسأل ذ وزعاف
 الوهم ةدييسمو لقا هعصقلا نم عراتملا باب نينا لحاف هلل لاق يا حيض
 ةسيم لاب عع فنلملا ل وقولت ل وب نا نسحالا ناو ةفاطلا قريشقملا نا[ وأ

 هل ٍقراولا ويعم أبر هتر ابعاد ا ارك ميهماردغوا زد ”هييبملاو ل ويب رع بنا مزلانو
 : ملاص ب ا باويلاذ لب عع تنك الان يفرط دلو هرج ألاف نال ”يسوملاث
 "وامل يارا رعزع ةفأللا هاوق نعتيذ نكم تداؤل سا اه رعب ن اكو تيد كلا

 ”ةيو ا نصملا مالكلع دعب دا بارعدواويباعت مزلز حّتملا'زدب ظن ل نسما راع

 )وق نيبلا ولا ةياكح رضعلا ناك ل وني ملاعاو اهيل افاضم نولي جر امارب رمت وع و انلإب

 يل عوصق مفطع قلتم العد وطعم ةذ لف صلبا زول تاب قلعتنم نيل قلع
 ازتيبرإ فاض روصم اهوبخ عماهم ؟ىبس] وولا ١ ]هرجع ةيروصم اشو | ا يص
 لوف ماورلاك كسار ناس ا نوكركإرب وهلا و ءاضنلا ل بلح مو يللا رايي كولو
 ريكو حص وف ضايلاوحي لوو نيب هج كر ان حل فرمالا يعلي ىلا ةليال

 . مو |نيتبتواولا ناهاطلا الصامل وق دزه نفح ا«زمزكن و ايئيمش
 انيالل ىهيل وكذب دنارثا )لذ نعو محجر يي اممم ذا -:رهملا ةءاشا وب

 هطاقسا هاو لن ورب مهلا زله املا ةءاشالل لب هطاقتسا موج الا لال
 . لاجعابت اراشمالا عجو تارابعاجتل ( ولا ف ا تاءابحيلا ت لماشالا ير وعنف

 أ 7 دنيا لا ضو احوهرب يلا رسم | ث حجلاب ميللب مدللاباقوتفف تارابصلا> سن :

 ٠ يااياف وسما هذ وزع دصلاول ذم مساوه اذ وتسم | ثوب عل راو م
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 ن وكنا ةيئوقملا ماللاو ماللا طاؤس ار دوصقملا لوعب نا واش عسب اهانه

 مسا هنا مون عراشلالىل و مهإلاب يرعتيوهوردولص عازل | مسساو !نهدم ف
 ايبنعم عملا ةلوكلاهيف |لاحردسب ظن / و لال رع ىبا ىنعلا دبى اشلا لاق زف
 سلو لوق لحالاو عاطتق الا"نه رب _ىشلإب د نما طنا رسرخعل وث ريس ظلي نع

 5 طظفلا رض وجع ١و ةريعي هلا عم زعملا,اهب رذرّجعار اهتنحالا نال ا انه ادارم
 هلا نبيل لق تابب نابالعراعا وول قيطملا نا برعللا ايبارأ 3 كوول 4 نا عم

 ع نتِلصالا هتفييصنع هرببيف يع دال كذاب ايلاوييمل
 8 ةر هلع درب لاقي و > هما وهو م ذل خلطح لم عم لون :يثنل ان ابا يلم

 وزو دوجوملا "هبا امل فوز مل و نا( يفوت .:لول حالا فذحاه جعل
 را ذلازب نا يلوالا ناكو اه دحو يري نير اهلا 'نكياسور اطول كوي ىوكقااك
 لععلل ىانج اا عاؤلا و امى لباعسريل | قاضملا ريهصل ! لاعاذ مس مل فدصملا لاق

 لنهنالف ع اشلالاق] وعملا لعاذو اىعلارعاف لاف احلطصال يمنا فاضي

 لورا هر ابطل دك نك ل حاذ د نازك العال ا 41) دجو تارك عيبس نابع
 ةزايعلا نهيفملا قرصت ا يلف ملوق تالنت مسلما و نسم و ميلا فاضملاو فاضملاو

 تسحنم هانثملا ايلاب قرصو مييصفلا اما قرييصلا نإب باجل نكيو يق

 يف ] وهن ناو فصل لاق هلو علف «يزلا |ىعل !دعإ ؤ نمل لب صام ىف هلاقا
 لتيلاهنل والا لاثملا يف لهب قو قارعق و مور فو ماقر وحرم ا لف
 كلاثلإ] انملا ند مراصملا ترح لقتل لقلاغي نيالا لاثملا ينو ىم املا نهم يقتل

 قي وف عواض رهان قبب رش ال عارلال انما فو عاملا شرس ويقل لالا
 د إما لح ةلالرلا ريض ا هريع هلاف قمح ارب اروي ن [ورنبالو يزد اهلا هيث رح 1

 ظ : 2 ملقا اعتلال جالا مز كت عمو ين ططحر ا طارص ميرتت» حاشلالا 1 ١



 بف يحارب بارحدلا نولراةءاشا ايكرسلانلاب يطا موقازل وح نم وق لاهل نس بنر
 ريؤملا ودول ناوجرب لايقتس الا و خبل لا يضيساو بصلو قِل قبس َقمَصملا لاك نيكرملا
 يكاتامو قيل رسب حش الوب شل اً طظفدلا وؤئلءاردغي و طفللا ويتم بضللاو

 تبا نانو هجون او فان ىف يرشح زن اقام اس دردل ريع هدابإ عصالاس

 ظ م[ اهبت هجذومع ان هَسسُبا "نيل طع نا جس ل مر ب( اناكناو لس اثنا ريكاتلا

 ةرال امها همحسر رش رمال ذك نيدد وصقم وه يؤلا يزدارسال ازيعملا تاو
 لاقي نكوردلل :زملام دبس نماما ىلا لدرّستلا و يقل ةبس ىلا عءاشا بلا و
 صاحب بمامرلا مطوغعا و مرتع اهنوحملا ىلا نك طرتمترح ممل فلل د هس اه
 4017 نيدلأ ابب نيل لاق لاق اطرش تسيل م | نص لجبل ندا ل ارب هيتس رب
 . عازل يعم :سهنعبب انجاح اا هب امه )صو نع و ناوي امنع
 نعو ةطرشلا ليل رع تعا يكن اهردد يعذ تضخ ال طش اا تاكو و
 اكل ميطونم .هلهسو طوتس نإ د | ماقم اهمال ف درا ب ارعسا نمره و طوشلا ةادإ

 اًينسلا ف بهريس هتارر ابنحالا بهاد ليراما عمل فلولا يلع دت
 رجكازهىدمامرل الاضتس الاب هبا وج ل وكيل و طرشلا باوج بغا > الن نال
 طنا نوعمابف لي طرشل فرح تسيدل اها ناب ةاينلا نصرصا و اصيح حرصو
 امهضتراّسحاب طول فرح ىاعج هنا باج رق و طرتعم قنصملا ملف زهرعو
 ىؤينا ةسبا يم يفاإب نوكت -زواظالا و طرتسل ةعونصوم ان ار ابنعد ىلا نعمل
 .فحقلظش دنراما وخص و// ت01 لاق ب اجلا ! زهر رص با جلا نه مع لقد
 لا داز كو باكلاررص اره لع مالا هرقل لش 4 اميصعت ْن وبرج وو كح
 انكر وص نك ليصقملا نع | وخط م انب ! بجاش نبا نع ايكاح ريع ملك اميه

 ..لشلا عزرا بعاد نب الاقو لاتف نهذلا قر سم ن وير دركرلا نب



 (لرلوب دقو ماسقارل لب دقؤب «دوعتم مارس !امدي لبنا مزلي امازع مالكا أذ
 وات ايا لوقيو امقرأ لو كتملا ىنعن نا ضقنلا نوكي نا «رككذ ىئانيالورق
 ىلاعهلا رغما ركزت تجعل نال ةنسح ة دايز ابفّتسالل ل اقتس الا صلخيو

 مصلؤلاو ضادايعب رت اين اطيل دباميا د صلخجماب نا لاقي و حرت اكملو لو
 طارد لاح اييا/ رم ةدياز يه اضنا يرد بعص فرحان عمر اهقنتس الا
 هصلخ هدبض | از /كشالو عاضملا بصشاق رق وه لوف انالى املااع

 ارياعح رص يلعا وح رج انام ةهياخوم اما لح | ولا نا تييعل و ايقنس الل
 نمازهزخا|إ وحلم و, نلا ىنعب وق لابس الل مصلقل ع اضم لا بصق ان

 22 /وق ل6 ملل وه ب ىلإ ندور عرانم ذا اهرس ! ملف صو اهرح و ء افلا ملوق

 فانز ءلصللا ةءايعنا ميلار اش اماص اح واهس :ل هج هاا ملوث ف هىا زوجت

 ناله و باولل يف اهارخرم 6 ئيطنقي طولا باودجم مطيار ل وادا دااهرخا
 بم نلاوصا قالطا نم لف با وبل: ينم (/ ١ ىطشي اهرساب وب وضاعا باوجحب

 "ضلوا رف اضالاي فتصل !)اق مسالاوه انا قلطملا اذا نزيد | اوحاوس ا ا ل

 . .ايلاذاو ريمصلا بهويلاو ا نيب ملا ىلا ةياشالل اها كر ابعلا نعت اهب عمج

 ةراهلاولتط(هملا زهرا عزكل يا صصلا بهزملا لحلاقي نيم ابحملا سك ةيدببس
 ”انعللوا بذانمال ا وهامنا مل وق ضوعبكا يف :عشلا ضععب فو حالا لاق ما! نع
 ”ضللوا ةفاضالاب ضو و لاك ثيحالو | هم الكل ةبسس ندا ىف ىلوالا سلا و
 8 تالاف ارا وهو ةماع نوكت نا وسلا مى اضالا انضضانم منيا مانو اسللاو

 جضارواه ندعم وهو مىاشلا ل وف نا ىلع اذهررقت ذا لماعلا ناللقنمل د ضنعملا

 ... اطفقالا نم ري هللا فال |همالكل و | بساننال عيوكوملا زول ان !!ججرح | نيبهتول
 وها ارلوق نع اضوح رف اطال اوه اا عسل اصعب يق عق دو هعزا تي الوهوزقلا



 0١ الاتساع ابا ياا رس >نهزعلو ئاضملاوارحاضالا

 داضماوه ليماعلا نايهعالاذا ىكفلاومالا نا عم فاضيلا ]خرم 4و اماعل ا نوكتف

 ىزلال انما لحال اسنالاو >ىلطل اي رجع يلطل ا ىيع ىطع مملالاف -ةاضالل هنزخدالو

 ل نصل م لك جركل وه اذاجومبلاشنالا لح و ضلعه ب مااا ءرأذ
 البلوف تيرا نم ويك يا نوبي ابان ذ عنم يف بشل عري فطخركهلا
 فوط عملان ابو هدب نوكيذا لب م فوطعملاو يا بسانتلا مدعو ْقاَسشلا نم اىههب

 00 وعفا سبل اناا موج يل اناوج ازا بس :تورياقت ملغ

 !بر أك وحنم :ئطاعلاو اولا نص رز. ٌرتحاو و رخو يب ز رايس ! وو

 باب قلاذ لا ار اشا ا يعدل فض يقىهب كل ”.ئطاع تاكن إو اياف كؤعيجو

 ةييلو عجل قدطل نطعااواو لاةنمل وف لع و ركذام (,نلان الفري ئارتبملا
 لفقؤ يعن وطعملا9 فوامعملا نإي با هلل د عا مصملا) اق يلطم + ريم قلطملا

 هبام صو ا جرعو ليزي داجبوإ او يولع ام وك لإ وكاد ا | ليل ص ناك نبذ وجوم
 ل هاهشلا دارم و نو اطلا حارشم ضع لاق بم لعق ٠ ماق ياك

 ناو ناز ؤ يلع نوطمملا) فوضع عاتب ارطاىبل واس اك اج اسالاوا نييشلا

 ريفا رثحالا نو د يلا نم مار راك ص نفل اصح يفا مرتو سب نو وجل وع

 00 ا فولععمارنمخيلك ل ليضمن |حانلا .:ةئرص' يوطأ# أعتاملا نيب
 | 0 روبام نا رستوف ملال اور اسف ومعلاوتوطعملا ئيؤط اىتملابد نيكو ع
 0 ( ازهيرعو لع ىف 00 ماتلا] اق ابو اا. ةياغ

 ال !زوببو ملعم بيدا رشل اردتبا 6 و كوسم ف (لكاويعلب ادا مس نوح .. كيلا
 ريفتافتوكركذ إي قلنزأو + عارسإرلا اول و اهسإ مح يسم تلا ل ان

 تجار الا يع اصول روصعم ا اال البق اع مِن. اهعاورعب ام نا

 ىا



 ادا امام كنا وفدا نيدوحوماىب ول يِلَعَد ىطعملا 9فوطعملا نيب يا

 ]لقا ناناوس باليل »طم الا ايوب نكي م [دا جراشلا لاق اولا يبس اكايبلع
 مهيدالا ناردابتما ى انلاطع تنصل اقدر ذرهخع معي نمل ا الخ هاصق اوأ
 فحو حف وه)ب يردبملاب تنطق ب اسلا مالا ن كف يرَسملا جي انلإ
 م ئطعللواولا نا رلعإو فنصملا] ف فل اق اال اذ ئالح يي انلا يو هويغ

 ركدياذا 2 يبرتبللا قلعت امانا ٍلعإل اق هنو ىرومزهسو طعم اعاو

 ناو ليطدل لح بجبل ناو يا يانا و ينالاقو ننلا ف يبينملاب قلعت
 ياش اق يرتبملا ىتعم.ليبحرلااو يتب ىهن ا نونملا يعم ىاانلاو ربو يان
 ل درج ثر الل بيرم. |عاذ راج ناف نار اجي هوز بودى اداه انعم يام د

 0000 ملصوا ةفصوا| ريخ عق و وز مايؤتس وا ئب ليحهعا !ذا

 نيايسو) وتعمل ذهل جنتي( غلا اذو لعافملا و نا ماو ن ا ردي رفا لذ
 قاوتم ا حزاوتحالا هاضقاىتم ام ق هل ن يخؤعز ريام فنصللا ملك يف
 نا طش يوعللاف رمل ا داربر نال والا تر هاظردع فاثلا ٌيرهاط اهو

 ئالكبم الكره اظزكل بن قلعنم رخو رم كرايم مويس ور 13 قدمو
 اال قاعتم هل لوقت نا (ىسحالا ن اف اره ىلع د طف ىاثلا يب ااا ذ

 مرقتو ]وق روب يلا ل ”,سنإلاٍ ل والابلا بشلل فش رنصلا نا يلوح دو

 ممالانصيلاور (جل يلا ملشلاب قاعتم ايإ ل وق لسوتحيلا ةرماشا جلا سورا ان

 ا لوصوما هب نعا يف تاياسريلعل زي د ١103 ىلا جار >زفما نا عرهاضءدحوا
 ا عف )< خلاب امم مر اشما وهم از جراعو ةاشالا ساو

 لج نوطنعم رسال لا ىلا فنصملا لف نإ ىلا ةراثسا عمر و رماه وو سني
 )هوو يباع اجب ىرمتيوه و د تلا ماعلا نو قدامنا يعملو

000 
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 سس ص

 و نول قره ناب رودلا بصنب يرتملو لوعب ن١ بسانلل ناك | نعؤعو

 قير وف 9 نوكيا ىرصلا اس)وفلا طخ ا 4 | ىرصملا حل وورا ىوصملا
 ١" نيفاكرعَتب هيث نار ع 21092 هيوق مسالا ناحلا هدينتلا ىصدلاقف هينا
 هرشلابيا مينسلا» و اوثراتق الا ركل | تعوس ىل 'ناياف جل ره الا

 ةيسانمس دلطتس الا دبس. يتسن | لبر نا ما اهرراد هد وق كلذ رعي نم ىلا
 فطس هللرحا ئم نا نكويه كلاث ل ف هنلا ناخ اهم لرد عاتنا اوف ام
 صن انب فطخ ن يكن ن| هيص ام كذا لشن ريق و هسكحو امل هيعيأي تايب

 . نحيفا ملا ىضامعرش ادارتها ذه ريلو تس !(مالا وب نوكيا
 ل ول مؤرحابن ا لات رب ىج نيرح هيدديزي مابي تلاقي ىف اًرحواامس اطل
 لول مل ضرس جزنكا ىلعس وص ددود ا هنسز !زعا ياىج ىا دحاو ترجيع
 نئعلا نع بسم ' ما رييطل ا هبي يف لاو) َضاس او هلل نع ربيعي هناذ

 - هريرة دقو هب رتدي رصاو فرج عضوم وز رجه ماندي ||
 مامن هسا 13 رمسا فلاي نا نص جام( هن اذ يعإ حا >: قره ع
 طع قرصيلاوذ ا اًضر ( وسم وه طباضشح سا ىبنلابل ال وهن اولي اقلا

 هب قلط ياجن فروه يلا هتامسإلاعو ثيناتلا انريحت رصي ركام

 لاقيالف ونيل دب !/يابط ثدرعءامساب ين امج ض درحنإ يو هظفلب يا
 ايهما وزك نما الوحي رص نيك نئيرصا نص] وق لاكش ا الف حو 2 ميما
 هلوقل ثا الف يالا لاقام يلا ىظملاب الا عاجالا تنيط» اوف
 يللا قءاش ا هري ازا دعب ملوث صوتو ديب لاب رئاملا« ضاط جرعاشالا ص

 كارلا مالك نص ىبدلو ممصملا ىو ليعت :يماوتاس | نوكتن ا كدب ف سرت
 . ذوكلادا نكي لاق تيح يارب الإ, لولا قالطا نكم انئاو لق رحت ةيفيك



 2 م
 ريغ, مالك هنبانررف يزلارب وهم اهو اضن ةريغبز جيب ركذ افصل
 هناف اطلاق هوؤبر اقنالا ان اون ناهمال ا وزر اويل بلعب فا ها

 لسع ناّولا فعش مل ري ازلا لا مرج ذا ىلَن اَضي ارو :ىكك عامجالا لمس |صاخ

 ايااكور اجياد رب نك رلامعاؤل اقول لا نسحالا نيج مولذو مل وت ةرعاشالا

 لع مرو باملاو عميلاملاو با وصلاب
 0 مقبل اة ىج ار يسوع ساوطع و ماقالا
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